
BUN SOSIT,
Proletari din toate țările, uniți-vă!

DRAGI OASPEȚI
SOVIETICI!

uni sosește în țara 
noastră, într-o vi
zită de prietenie, 
la invitația C.C. 
al P.M.R., a Con
siliului de Stat și 
a Consiliului de 
Republicii Popu-Miniștri al _ 

lare Romîne, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte 
cu tovarășul Nikita Serghee
vici Hrușciov, neobosit luptă- 

comunism, 
poporului

tor pentru pace și 
prieten sincer al 
romîn.

Oamenii muncii 
noastră care și-au 
marea bucurie de a-î avea în 
mijlocul lor pe înalții oaspeți 
sovietici, întîmpină cu calde 
sentimente frățești pe solii 
marelui popor constructor al 
comunismului.

Bine ați venit la noi, scumpe 
Nikita Sergheevici !

Bine ați venit la noi, dragi 
oaspeți sovietici !

Puternic înrădăcinate în ini
mi sînt simțămintele de prie
tenie pe care oamenii mun
cii din țara noastră le nu
tresc față de Uniunea Sovie
tică. Poporul nostru nu uită 
că eroicii fii ai popoarelor so
vietice vărsîndu-și sîngele, 
i-au dat ajutor pentru a se 
elibera de sub jugul fascist. 
Cu sinceră bucurie urmărește 
poporul nostru, alături de în
treaga omenire progresis
tă, realizările oamenilor so
vietici in înfăptuirea grandio
sului program trasat de cel 
de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., în construirea desfă
șurată a comunismului, in 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei, științei și culturii. Ma
rile realizări dobîndite de po
porul sovietic, sub condu
cerea gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, 
reprezintă o contribuție imen
să la creșterea continuă a 
forței și influenței internațio
nale a întregului sistem socia
list.

In istoricele izbînzi ale po
porului sovietic pe drumul 
construirii comunismului, po
porul romîn. ca și popoarele 
celorlalte țări ale lagărului 
socialist, vede o imagine a 
propriului său viitor. Sub con
ducerea înțeleaptă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, po
porul nostru a obținut o im
portantă victorie: socialismul 
a învins definitiv la orașe și 
sate. Pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste, înfăp
tuind sarcinile trasate de cel 
de al IlI-Iea Congres al 
P.M.R., oamenii muncii dobîn- 
desc noi succese în dezvolta
rea continuă a economiei, în 
înflorirea culturii. Realizările 
poporului nostru, reflectînd 
marea forță vitală a socialis
mului, sînt strins legate de co
laborarea și întrajutorarea to
vărășească dintre țările lagă
rului socialist. O importanță 
deosebită are pentru țara 
noastră colaborarea multila
terală cu U.R.S.S., sprijinul 
frățesc pe care l-a primit și-l 
primește din partea Uniunii 
Sovietice în opera de dezvol
tare a economiei naționale.

Desfășurînd o vastă muncă 
de construcție pașnică, mili- 
tînd împreună cu popoarele 
celorlalte țări socialiste pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii, poporul nostru dă o 
înaltă prețuire eforturilor 
neobosite, inițiativelor guver-

din țara 
exprimat

nului sovietic îndreptate spre 
preîntâmpinarea războiului, 
îndreptate spre apărarea pă
cii. Sprijinind activ inițiati
vele sovietice, țara noastră își 
aduce propria contribuție la 
promovarea coexistenței paș
nice și colaborării internațio
nale.

Frați și prieteni, popoarele 
noastre merg mînă-n mină, 
împreună cu toate popoarele 
țărilor socialiste în lupta co
mună pentru făurirea unei 
vieți fericite, pentru apărarea 
păcii.

O prietenie trainică, fră
țească, leagă și tineretul din 
țările noastre, organizațiile de 
tineret din R.P.R. și U.R.S.S. 
Tineretul romîn urmărește cu 
bucurie de frate succesele pe 
care comsomoliștii, tinerii 
constructori ai comunismului 
le obțin sub conducerea 
P.C.U.S. Tinerii sovietici, ală
turi de toți oamenii sovietici, 
înscriu pagini eroice în istoria 
construcției comuniste: cu un 
entuziasm inepuizabil ei smulg 
roade pămînturilor înțeienite, 
trezesc la viață nesfîrșitele în
tinderi ale Siberiei, înalță gi- 
ganți ai industriei, cuceresc 
fortăreața științei moderne. 
Munca tineretului sovietic, 
activitatea multilaterală a 
Comsomolului reprezintă pen
tru utemiști, pentru întregul 
tineret din țara noastră, un 
exemplu luminos.

Prietenia, alianța și colabo
rarea cu U.R.S.S. constituie 
pentru poporul nostru un 
inepuizabil izvor de forță, 
progres și încredere în viitor. 
La baza acestei prietenii de 
nezdruncinat întemeiată pe 
principiul internaționalismului 
proletar stă comunitatea țelu
rilor și intereselor, fidelitatea 
față de atotbiruitcarea învă
țătură marxist-leninistă. Așa 
cum a 
Gheorghe 
mitingul 
romîne 
„Partidele 
merg cu 
in cadrul 
pe calea 
lui, umăr 
răși de nădejde, ca frați buni, 
de nedespărțit, in lupta pen
tru triumful cauzei comunis
mului șt păcii".

O contribuție de seamă Ia 
dezvoltarea continuă a prie
teniei și colaborării romîno- 
sovietice a constituit-o vizita 
făcută în Uniunea Sovietică, 
în vara anului trecut de 
delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Oamenii mun
cii din patria noastră își a- 
mintesc cu bucurie de pri
mirea caldă făcută solilor 
lor. de emoționantele mani
festări de simpatie și prețuire 
față de țara noastră, față de 
poporul romîn.

Salutând acum cu căldură 
sosirea oaspeților sovietici, 
poporul nostru, tânăra noas
tră generație sînt profund în
credințați că vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în țara noastră va 
aduce o nouă contribuție la 
dezvoltarea continuă a priete
niei și colaborării frățești ro- 
mîno-sovietice, la întărirea 
unității lagărului socialist, în 
interesul cauzei socialismului 
și al păcii.

„Scînteia tineretului"

arătat tovarășul 
Gheorghiu-Dej la 

prieteniei 
de la 
și țările 
hotărire, 
lagărului 

marxism-leninismu- 
la umăr, ca twa

sovieto- 
Moscova, 

noastre 
neabătut, 
socialist,

de AL. STARC

șantierul comunismului
Tineretul sovietic

Autorii giganților de beton și oțel
de ION BĂIEȘU

Interviu! nostru cu luri Gagarin
Inițiativa obștească

m zn fața mea 70 
de foi de hîrtie 
pe care sînt așter
nute gîndurile ce
lor 70 de absol
venți ai clasei a 
șaptea. Nu pot să 

citesc aceste bilețele și să nu 
mă întreb cu grijă dacă am 
făcut totul pentru a le arăta 
care este drumul cel mai bun 
pe care-l vor urma după ce 
termină școala. Am izbutit 
noi oare — mă refer la pro
fesori, la organizația de pio
nieri — să le explicăm pe în
țelesul lor sarcinile construi
rii socialismului din țara noa
stră, ale dezvoltării agricul
turii socialiste și care trebuie 
să fie aportul lor la îndepli
nirea acestor sarcini mărețe ? 
Am convingerea că am reușit 
să facem unele lucruri bune 
în direcția călăuzirii pașilor e- 
levilor și dincolo de porțile 
școlii noastre de șapte ani. 
Mulți dintre ei s-au hotărît 
sa meargă la școli care-i vor 
pregăti să devină ajutoare de 
nădejde ale gospodăriei co
lective din comună și ale ce
lorlalte gospodării din raion 
și regiune-

Vizitele organizate în repe
tate rînduri la gospodăria co-

cînteia
tineretului

Muncitor
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Nikita Sergheevici Hrușciov
Poporul romîn are marea 

bucurie de a primi ca oaspeți 
pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu 
tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U5^ președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, eminent militant 
al Partidului Comunist, 
al statului sovietic, al 
mișcării comuniste și 
muncitorești internațio
nale.

Nikita Sergheevici 
Hrușciov s-a născut la 
17 aprilie 1894 în satul 
Kalinovka. gubernia 
Kursk. Tatăl său a fost 
muncitor miner. N. S. 
Hrușciov a început să 
muncească încă din co
pilărie ca păstor în sa
tul său, apoi a plecat la 
tatăl său, in Donbas, 
unde a lucrat ca lăcătuș 
în uzine și mine. In a- 
nii războiului civil, 
N. S. Hrușciov a luptat 
în rîndurile Armatei 
Roșii pe frontal de sud. 
In 1918 a intrat în 
partidul comunist.

După terminarea răz
boiului civil, N. S. 
Hrușciov s-a reîntors in 
Donbas, unde a lucrat 
în mină. în toamna a- 
nului 1922 este trimis 
să studieze la faculta
tea muncitorească de 
pe lingă Institutul in
dustrial din Donbas. 
După absolvire, a fost 
ales într-o muncă de 
conducere pe linie de 
partid în Donbas. In a- 
nul 1928, el a fost tri
mis la Kiev, unde a lu
crat ca șef al secției or
ganizatorice a comitetu
lui regional de partid.

In anul 1929, N. S. 
Hrușciov a început să 
studieze la ‘ '
industrială 
va, unde comuniștii l-au 
ales secretar al comitetului de 
partid. In ianuarie 1931 a fost 
ales secretar al comitetului de 
partid al raionului Bauman, 
iar apoi — secretar al comite
tului raional ’de partid Krasna- 
ia Presnia din Moscova.

în anii 1932—1934, N. S. 
Hrușciov a activat la început 
ca al doilea secretar, apoi ca 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid Moscova 
și ca al doilea secretar al 
comitetului regional de 
partid Moscova. In anul 1935, 
el a fost ales prim-secretar al 
comitetelor regional și orășe
nesc de partid Moscova și a 
lucrat în această funcție pînă 
în anul 1938. In acești ani, 
N. S. Hrușciov a desfășurat 
o vastă muncă organizatorică 
pentru îndeplinirea planurilor 
trasate de partid și guvern în 
domeniul reconstrucției și a- 
menajării Moscovei, al îmbu
nătățirii condițiilor de viață 
a muncitorilor și funcționari
lor.

In ianuarie 1938, N. S. 
Hrușciov a fost ales prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Ucraina.

In 1934, la Congresul al 
XVII-lea al partidului, N. S. 
Hrușciov a fost ales membru 
al C.C. al P.C.U.S., în 1938 — 
membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central, 
iar în 1939, după Congresul 
al XVIII-lea al partidului, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.

în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, N. S. 
Hrușciov a desfășurat o vastă 
activitate pe fronturile de 
luptă. El a fost membru al 
Consiliului Militar al regiunii 
militare speciale Kiev, mem
bru al Consiliului Militar al 
direcției sud-vest a fronturi
lor — Stalingrad sud și I 
ucrainean. El are gradul de

sar ca N. S. Hrușciov să se 
concentreze asupra muncii în 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și, în legătură cu aceasta, a 
fost eliberat de sarcina de 
prim-secretar al comitetului 
regional de partid Moscova. 
Plenara C.C. al P.C-U.S. din 
septembrie 1953 l-a ales pe 
N. S. Hrușciov prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Din martie 1958, Nikita Ser
gheevici Hrușciov este pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In acești ani, tovarășul 
Hrușciov a vizitat multe repu
blici, ținuturi și regiuni ale 
țării, informîndu-se la fața 
locului despre activitatea or
ganizațiilor de partid, 
nelor

Academia 
din Mosco-

general-locotenent. Concomi
tent cu munca pe fronturi, 
N. S. Hrușciov, în calitate de 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Ucraina, a dus o in
tensă muntă pe linie de 
partid și de stat pentru ridi
carea întregului popor ucrai
nean la lupta pentru zdrobi
rea dușmanului, pentru orga
nizarea mișcării de partizani 
în Ucraina.

Din martie pînă în decem
brie 1947, N. S. Hrușciov a 
fost președintele Consiliului 
de Miniștri al R. S. S. Ucrai
nene. în decembrie 1947 a 
fost din nou ales prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Ucraina.

In decembrie 1949, N. S. 
Hrușciov a fost ales secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și, totodată, 
prim-secretar al comitetului 
regional de partid Moscova.

La Congresul al XIX-lea al 
P.C.U.S., în octombrie 1952, 
N. S. Hrușciov a prezentat 
raportul „Cu privire la mo
dificările în Sta tutui P. C. (b) 
al U.R.S.S.". La plenara Co
mitetului Central, care a avut 
loc după congres, N. S. 
Hrușciov a fost ales membru 
al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S. In martie 
1953, la ședința comună a 
plenarei C.C. al P.C.U.S., Con
siliului de Miniștri și Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., s-a considerat nece-

In februarie 1956 a avut loc 
Congresul al XX-lea al 
P. C. U. S., la care N. S. 
Hrușciov a prezentat raportul 
de activitate al C.C. al 
P.C.U5., iar la ședința închi
să a congresului raportul „Cu 
privire la cultul personalită
ții și la urmările lui". Con
gresul l-a ales din nou pe 
N. S. Hrușciov membru al 
C.C. al P.C.U.S., iar la ple
nara C.C. care a avut loc după 
congres a fost ales membru 
al Prezidiului și prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

La Congresul al XXI-lea al 
P.C.US., intrat în istoria 
partidului drept congresul 
constructorilor comunismului, 
N. S. Hrușciov a prezentat 
raportul „Cu privire la ci
frele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale a 
UJLS.S., în anii 1959-1965“. La 
istoricul Congres al XXII-lea 
al partidului, N. S. Hrușciov 
a prezentat „Raportul de ac
tivitate al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice", și rapor
tul „Cu privire la Programul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice". La acest con
gres N. S. Hrușciov a fost 
reales membru al C.C. al 
P.C.U.S., iar la plenara C.C. 
— membru al Prezidiului și 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

N. S. Hrușciov este pre
ședintele Biroului
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R.

orga- 
de stat și economice, 
despre activitatea între
prinderilor industriale, 
sovhozurilor și colhozu
rilor, instituțiilor știin
țifice, despre viața oa
menilor sovietici. N. S. 
Hrușciov este în perma
nență în mijlocul mase
lor populare, el aprofun
dează toate problemele 
care îi preocupă pe oa
meni. Convorbirile sale 
cu poporul, sfaturile 
sale concrete și înțelep
te în cele mai diferite 
probleme îi ajută pe oa
meni să lucreze mai 
bine, să folosească tot 
mai larg posibilitățile 
și rezervele existente. 
La plenarele C.C. al 
P.C.U.S., la consfătui
rile zonale consacrate 
măsurilor menite să a- 
sigure avîntul agricul
turii, la multe consfă
tuiri convocate la Krem
lin, N. S. Hrușciov a 
prezentat rapoarte în 
problemele dezvoltării 
continue a economiei 
naționale a U.R.S.S., a 
științei și culturii, pre
cum și în cele mai im
portante probleme 
temaționale.

In ultimii ani, N. 
Hrușciov, împreună 
alți conducători 
partid și de stat sovie
tici, a fost în R. P. Chi
neză, India, Birmania, 
Afganistan, R. P. Bul
garia, R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, 
R. P. F. Iugoslavia, An
glia, Finlanda, Statele 
ale Americii, Franța, 

alte țări. El a

in-

S. 
ca 
de

Unite 
Indonezia și 
participat activ la o serie de 
importante tratative care au 
contribuit la slăbirea încordă
rii internaționale.

Discipol credincios al mare
lui Lenin, N. S. Hrușciov, emi
nent activist al partidului 
comunist și al statului sovie
tic, a fost distins în repetate 
rînduri cu înalte decorații gu
vernamentale pentru mari 
merite în conducerea construc
ției economice, precum și pen
tru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de partid și 
guvern în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei. El a fost distins de trei 
ori cu Ordinul Lenin, cu ordi
nele Suvorov clasa I și a 
II-a, Ordinul Kutuzov clasa 
I, Ordinul „Marele Război 
pentru Apărarea Patriei" clasa 
I, Ordinul „Steagul Roșu al 
Muncii", precum și cu me
dalii.

Prin Decretul din 16 aprilie 
1954 al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., cu prile-

naționale a femeilor.
La deschiderea ședinței s-a 

anunțac sosirea la Conferință 
a noi invitate de peste hotare 
— delegația femeilor cubane 
condusă de Elsa Gutierrez 
Baro, vicepreședinta Comite
tului executiv al Federației 
femeilor cubane, delegata fe
meilor indiene Manorama Sa
tin, membră a Comitetului 
executiv al Federației națio
nale a femeilor 
delegata femeilor din Grecia 
Assimina lanu, 
parlament.

In continuarea discuțiilor a- 
supra rapoartelor prezentate 
au mai luat cuvîntul Gheor- 
ghița Slujitoru, colectivistă 
din comuna Stoicănești, regi
unea, Argeș, Irma Crainic, 
gospodină, soție de miner din 
Lupeni, regiunea Hunedoara 
și Nastasia Florea, secretara

indiene, și

deputată în

taje București.
Au luat cuvîntul Elsa Gutier- 

rez Baro, vicepreședinta Co
mitetului executiv al Federa
ției femeilor cubane, Mano- 
rama Satin, membră a Comi
tetului executiv al Federației 
naționale a femeilor indiene, 
și Assimina lanu din Grecia^ 
deputată în parlament, care au 
adus Conferinței salutul orga
nizațiilor de femei pe care la 
reprezintă.

S-a anunțat apoi că pe a- 
dresa Conferinței naționale a 
femeilor a sosit un mare nu
măr de telegrame de salut din 
partea unor colective de femei 
din întreprinderi și instituții, 
consilii de conducere ale gospo
dăriilor agricole colective fi 
organizații de masă, precum

(Continuare în pag. a II-a)

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri,
de către Conferința Națională a Femeilor
Conferința Națională a Fe

meilor din R.P Romînă a 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne o scrisoare în care se 
spune printre altele :

Exprimînd gîndurile, senti
mentele milioanelor de femei 
de la orașe și sate, delegatele 
și invitatele la Conferința 
Națională a Femeilor — mun
citoare, colectiviste, intelec
tuale, gospodine — venite din 
toate colțurile țării, trimitem 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și Comitetului său Central un 
salut fierbinte plin de dra
goste, de recunoștință și pro
fund devotament.

Referindu-se la victoriile de 
însemnătate istorică obținute 
de popor sub conducerea în
țeleaptă a partidului, scrisoa
rea subliniază în continuare :

Noi știm că partidului clasei 
muncitoare, luptei sale pline 
de sacrificii și jertfe îi dato
răm viața liberă și fericită 
de astăzi. Partidul ne-a ridi
cat la demnitatea de om, ne-a 
dat răspunderi de 
ne-a deschis nouă, 
drum larg în toate 
de activitate.

Pentru condițiile 
care ne-au fost create, pentru 
dragostea nemărginită cu care 
copiii, tinerii patriei noastre, 
sînt înconjurați, pentru grija 
cu care li se pregătește vii
torul, pentru tot ce alcătu
iește viața noastră de astăzi, 
ne exprimăm recunoștința 
profundă față de partidul 
nostru ’ 
ște alt 
ricirea 
lui.

Cuvintele calde care ne-au 
fost adresate în salutul 
al P.M.R., al Consiliului 
Stat și al Consiliului de 
niștri, aprecierea care 
făcut muncii noastre, înaltele 
îndemnuri spre o activitate și 
mai rodnică în toate dome-

cetățean, 
femeilor, 

domeniile

minunate

drag, care nu cunoa- 
țel mai înalt decît fe- 
și bunăstarea poporu-

C.C. 
de 

Mi- 
s-a

niile, ne umplu inimile de 
mîndrie și bucurie, ne însu
flețesc, ne dau puteri sporite 
în îndeplinirea îndatoririlor 
ce ne revin pe toate frontu
rile construcției socialiste.

Conferința Națională a Fe
meilor a stabilit, în lumina 
Hotărîrilor Partidului și Gu
vernului nostru, sarcinile ce 
revin mișcării de femei, tu
turor femeilor din Republica 
Populară Romînă, în noua 
etapă de dezvoltare în care 
a pășit țara, în urma victoriei 
definitive a socialismului la 
orașe și sate.

Milioanele de femei din 
țara noastră, — se arată in 
scrisoare — asigură partidul 
nostru drag, Comitetul său 
Central și personal pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej că sînt hotărîte să nu 
precupețească nici un efort, 
să muncească cu mai multă 
abnegație și entuziasm, îm
preună cu toți ceilalți oameni 
ai muncii, pentru înfăptui
rea planului de 6 ani de dez
voltare a economiei naționale, 
pentru sporirea continuă a 
producției industriale și a- 
gricole, înflorirea științei și 
culturii, pentru creșterea 
bunăstării poporului.

Pentru fiecare dintre noi — 
se subliniază în continuare — 
nu poate fi ceva mai înăl
țător decît de a contri
bui la formarea schimbu
lui de mîine, a unui tine
ret sănătos, plin de optimism, 
gata să dea totul pentru vic
toria deplină a socialismului 
și comunismului în patria 
noastră, pentru victoria păcii 
în lume.

In numele tuturor femeilor 
din patria noastră — se ara
tă în încheierea scrisorii 
exprimăm hotărârea de a spri
jini tot mai activ politica 
fermă, consecventă, de pace, 
a partidului și a statului nos
tru, de a apăra împreună cu 
întregul popor marile cuceriri 
revoluționare, liniștea cămine
lor, viața fericită de azi, vii
torul copiilor noștri.

Porumbul de pe tarlalele G.A.S. Cuparu, regiunea Argeș, a crescut 
mare și frumos. La aceasta a contribuit desigur și tractoristul Petre 
Gheorghe, prin executarea unor lucrări de întrefinere de înaltă 
calitate. Tovarășul Florian Morăruș, organizator de partid al G.A.S. 

este mulțumit de lucrările efectuate
Foto: I. CUCU

Fiii colectiviștilor
spre școlile agricole!

lectivă din comună și popu
larizarea realizărilor colecti
viștilor de aici, care sînt prin
tre fruntașii regiunii, i-au a- 
propiat foarte mult pe elevi 
de gospodărie, de munca și 
frămîntările oamenilor. Sînt 
bucuroși cînd pot ajuta în 
orele de practică și în timpul 
liber la unele munci din gos
podărie. în primăvara aceasta 
au lucrat alături de colecti
viști la grădina de legume, 
la combaterea dăunătorilor și 
mai ales la stîrpirea gîndacu- 
lui de Colorado.

Un interes deosebit l-au 
manifestat mulți elevi pentru 
munca în sectorul zootehnic. 
Aplicațiile practice la lecțiile 
de cunoștințe agricole, ca: 
„îngrijirea rațională a ani
malelor", „Pregătirea furaje
lor" și altele, făcute la ferma 
colectivei, au ajutat foarte 
mult la fixarea cunoștințelor 
predate. Iar in cadrul lecții
lor de studiere a uneltelor 
și mașinilor agricole, semăna- 
torile și tractoarele de pe o-

goarele gospodăriei au consti
tuit un prețios material di
dactic.

în comuna vecină, Dobro- 
gostea, există o școală zoo
tehnică. După prelucrarea ho- 
tărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la dezvoltarea și îm
bunătățirea învățămîntului a- 
gricol, tovarășii diriginți de la 
cele două clase a șaptea de 
la noi au organizat o vizită 
la această școală. Elevii au 
cunoscut condițiile și pers
pectivele ce se deschid în fața 
celor care îmbrățișează acea
stă profesiune, s-au înfiri
pat • •• -
ria, ___
Angela și alți elevi s-au hotă- 
rît să urmeze cursurile ace
stei școli. Munca de îndru
mare a elevilor care termină 
clasa a șaptea s-a făcut și în 
cadrul orelor educative, in 
ședințele cu părinții și în a- 
dunările pionierești. Deosebit 
de folositoare a fost ora to
varășei diriginte a clasei a 
șaptea A, Marieta Ștefănescu,

prietenii. Guțică Ma- 
Păun Ioana, Ion F.

C.C. al

(Continuare în pag. a IlI-a)

tema 
după

ALEXANDRINA COSTEA 
directoarea școlii elementare 
de 8 ani din comuna Bascov- 

Pitești

in care s-a dezvoltat 
„Ce drum ne vom alege 
terminarea școlii", urmată de 
vii discuții; fiecare dorea să 
arate ce școală va urma, ce 
meserie îi place. Teodorescu 
Marin vrea să meargă la o 
școală tehnică agricolă și 
apoi să vină să lucreze în 
gospodăria colectivă, alături 
de părinții și rudele lui. Lui 
Militam M. Ion i-au plăcut 
încă de mic motoarele și visul 
lui e să învețe să conducă 
un tractor, să treacă exa
menul de admitere la școala 
de tractoriști. El are un frate 
mai mare, care și-a ales tot 
această meserie.

Ședințele cu părinții, care 
au avut loc luna trecută, au 
fost consacrate de diriginții 
claselor a șaptea îndrumării 
elevilor spre învățămîntul a- 
gricol. Referatul tovarășului 
Niță Gheorghe „Către ce pro
fesie să ne îndreptăm copiii", 
a fost susținut de mulți pă
rinți ca: tatăl elevului Du
mitru Gh. Ion, mama lui Ma
rin N. Marin și de alți co-

lectiviști care au arătat 
întărirea bazei economice 
gospodăriei lor depinde și 
asigurarea ei cu cadre tehni
ce pregătite. Ei au arătat că 
este foarte bine, că este ne
cesar ca părinții absolvenților 
din aceste clase să-și îndru
me copiii spre școlile agri
cole.

în organizația de pionieri, 
tovarășii instructori, ajutați 
de comitetul comunal U.T.M., 
s-au ocupat îndeaproape de 
îndrumarea pionierilor din 
clasele a șaptea spre școlile 
care pregătesc specialiști pen
tru agricultură. în grupele 
pionierești s-au ținut referate 
ca „Ce să fiu", „Ce meserie 
să-mi aleg" și altele, s-au 
purtat discuții, s-au organizat 
intîlniri între pionieri și 
nerii colectiviști.

Astfel, zi de zi încă 
clasa a cincea, elevii au 
drăgit munca pe ogoare, 
acum, la sfîrșitul clasei 
șaptea, cînd sfatul nostru 
le-a lipsit nici o clipă, s 
hotărît să meargă acolo unde 
este mai multă nevoie de ei.



încheierea lucrărilor
Conferinței Naționale a Femeilor

(Urmare din pag. I)
și mesaje de salut din partea 
unor organizații de femei de 
peste hotare.

Delegatele la Conferință au 
Aprobat în unanimitate acti
vitatea și raportul Consiliului 
național al femeilor și rapor
tul Comisiei de cenzori.

Au fost apoi aprobate în 
unanimitate propunerile cu 
privire la îmbunătățirea nor- 

Urnelor de organizare și func
ționare a mișcării de femei 
din țara noastră.

Trecîndu-se la cel de-al trei
lea punct al ordinei de zi, 
participantele la conferință 
au ales prin vot secret Consi- 
liul național al femeilor din 
R. P, Romînă, compus din 151

persoane, 
zori.

și Comisia de cen-

★
loc apoi ședința de 
a Conferinței na- 

femeilor.

A avut 
închidere 
ționale a

întreaga asistență a salutat 
cu aplauze și aclamații pu
ternice la sosirea în sală pe to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec. Au asistat membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai organizațiilor obș
tești și instituțiilor centrale.

Participantele la Conferință 
au aprobat in unanimitate 
textul Chemării adresate de 
Conferința națională a femei
lor din R. P. Romină eătre fe
meile din întreaga țară.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm a fost adoptată scri
soarea adresată Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
de către Conferința națională 
a femeilor.

Conferința a adoptat, de a- 
semenea, o telegramă adre
sată Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor.

Tovarășa Maria Rosetti, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor, a rostit apoi cuvîn- 
tul de închidere a Conferinței.

Minute în șir sala răsună de 
aclamații și urale pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn, pen
tru Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej. Prin ovații 
prelungite participantele la 
Conferință și-au manifestat 
hotărîrea lor fermă de a tra
duce în fapte hotărîrile Con
ferinței, de a antrena masele 
largi ale femeilor la opera de 
desăvîrșire a construirii so
cialismului în țara noastră, de 
a întări solidaritatea și prie
tenia cu femeile din întreaga 
lume în lupta pentru pace și 
progres social.

★
in sala Palatului R.P. 
a avut loc un specta- 
în cinstea delegate-

Seara,
Romine, 
col dat 
lor și incitaților din țară și 
de peste hotare la Conferința 
națională a femeilor.

(Agerpres)

vdouhs

t CHEMAREA
Conferinței Naționale a Femeilor

X
din Republica Populară Romînă

în chemarea adresată tuturor femeilor din țara 
noastră, se arată că Conferința Națională a Femeilor 
a apreciat prețioasa contribuție adusă de milioanele de fe
mei de la orașe și sate la uriașele succese ale poporului 
nostru. înalta prețuire a muncii noastre exprimată in salu
tul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare 

-.Romine adresat Conferinței, înaltele îndemnuri, încrederea 
pe care ne-o acordă partidul și guvernul, întregul nostru 

â:. popor — subliniază chemarea — ne dau și mal mult avint 
.&• în întreaga noastră activitate.
nib Conferința Națională, dezbătînd sarcinile ce revin miș

cării de femei în noua etapă de dezvoltare a societății noa- 
ji? șire, cheamă milioanele de femei din R. P. Romînă să-și 

dăruiască alături de toți oamenii muncii, întreaga lor ener
gie și capacitate creatoare înfăptuirii mărețului țel trasat 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R., desăvîrșirea construcției 
socialiste în țara noastră și trecerea treptată la comunism. 

-e: Adresîndu-se lucrătoarelor din industrie, Conferința chea
mă femeile din această ramură să participe într-un număr 
tot mai mare la întrecerea socialistă, să lupte pentru înde
plinirea planurilor de producție, pentru realizarea unor pro
duse la nivelul celor mai bune de pe piața mondială, pen
tru o calitate superioară a produselor.

Conferința subliniază importanța participării femeilor de 
la sate împreună cu toți colectiviștii, la întărirea și dez
voltarea gospodăriilor colective, Ia sporirea continuă a pro
ducției agricole vegetale și animale, la aplicarea in practi
că a metodelor avansate ale agrotehnicii. Chemarea subli
niază necesitatea participării femeilor la învățămîntul agro
zootehnic de masă, datoria lor de a munci în așa fel incit 
toate gospodăriile coleetive să devină unități socialiste pu
ternice, înfloritoare.

Lucrătoarele din comerțul de stat și cooperatist sînt 
chemate să se îngrijească de prezentarea mărfurilor intr-o 
formă cit mai atrăgătoare, să aibă o atitudine atentă și civi
lizată față de cumpărători, să îmbunătățească servirea oa
menilor muncii.

însuflețite de elan patriotic — se arată mai departe ta 
chemare — gospodinele de la orașe și sate să participe ia 
număr cît mai mare la acțiunile de folos obștesc, să mun- 

. ceașcă cu vrednicie și dragoste pentru frumos. în așa fel 
încît așezările noastre să poarte cu cinste numele de orașe 
și sate socialiste. în echipele de control obștesc să fie alese 
cele mai active și pricepute gospodine, femei care se bueură 
de stimă și prestigiu.

Conferința cheamă femeile care muncesc pe tărimul 
științei, culturii, artei, învățămîntulni și ocrotirii sănătății 
publice să realizeze lucrări științifice valoroase care să con
tribuie la dezvoltarea economiei, opere artistice cu un con- 

*5 ținut profund care să oglindească înflorirea întregii noastre 
s ță?’ să îmbogățească tezaurul culturii noastre cu creații 
: care să reflecte puternic chipul femeii de azi, să contribuie
i la răspîndirea culturii în mase, la educarea comunistă a 

tinerei generații, să îndrume copiii să-și însușească temei- 
•*a' nic meseria îndrăgită, comorile științei și culturii în che- 

măre se arată răspunderea ce o au mamele în fața socie- 
tații de a crește copiii, de a educa tinăra generație în spi- 
ritul celor mai luminoase idealuri ale devotamentului pen- 
tru cauza comunismului. Să cultivăm în sufletele copiilor 
încă din primii ani ai vieții — subliniază chemarea —

cinstea, curajul dragostea nețârtuuntă țață de partid și 
patrie, să-i creștem in spiritul tradițiilor revoluționare ale 
poporului nostru. Să le formăm încă din anii eopilăriei de
prinderea de a manei să fie educați in spiritul caldei prie
tenii și frății intre popoare, să fie mindri că poporul ro
mi n face parte din marea familie a țărilor socialiste.

Chemarea subliniază marea răspundere ce revine acti
vistelor mișcării de femei de a contribui la făurirea omului 
nou. în întreaga activitate eultural-educativă, să străbată 
șuvoiul viu al ideilor înaintate, al dragostei fierbinți și 
devotamentului față de partid, ai patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar.

Conferința Națională — se spune mai departe in che
mare — a afirmat incă o dată, cu tărie, adeziunea una
nimă a femeilor la politica externă leninistă de pace, pro
movată de partidul și guvernul nostru. Vom sprijini întot
deauna, fără reserve, această politică deoarece sin tem 
profund convinse că numai in condiții de pace se pot înfăp
tui visurile și planurile noastre îndrăznețe. Să apărăm seni
nul cerului, zimbetul nevinovat al copiilor, liniștea și feri
cirea căminelor, viața celor dragi Să nu precupețim nici un 
efort pentru a contribui la întărirea scumpei noastre 
patrii, a lagărului socialist, strajă de nădejde a păcii Să 
întărim necontenit prietenia eu femeile sovietice și eu 
femeile din celelalte țări socialiste și, împreună eu întregul 
nostru popor, alături de toate forțele păcii, să milităm 
neobosit pentru realizarea marelui deziderat al întregii 
niri : dezarmarea generală, totală și controlată.

în chemare se arată că la Congresul m 
dezarmare generală și pace, eare va avea toc 
la Moscova, va răsuna, alături de giasi 
relor lumii, și glasul f din tara
cel al întregului nostr

Chemarea subliniază 
festă raids simpatie si 
pentru pace 0

.afnnkjLd

Cuvîntul tov. Maria Vlad,
profesoară din Pitești

După ce a trecut în revistă 
: înfăptuirile revoluției cultu- 
; rale în orașele și satele re- 
■’ giunii Argeș, vorbitoarea s-a 

' -referit Ia misiunea ce revine 
școlii, cadrelor didactice, în 
formarea omului nou. Școala 
trebuie să-i înarmeze pe 
elevi cu temeinice cunoștințe 
teorețice și practice, să le for
meze 'deprinderi de muncă 
utilă pentru viață. O proble
mă importantă care ne preo- 
cupă pe noi, învățătorii șl pro- 

;. fesorii, Ei în mod firesc pe 
fiecare părinte este aceea a 
-orientării

• piHor.
In acest 

tră, ca și
une, organizează vizite în 
uzine și fabrici, în unitățile 
’socialiste din agricultură. Cu 
ocazia acestor vizite, elevii 

Îs. iși îmbogățesc cunoștințele, 
iau contact cu minunatele rea
lizări ale oamenilor muncii, 

[. -cunosc mai îndeaproape dife-

profesionale a co-

scop, școala noaș- 
alte școli din regi-

rite profesii, le înțeleg frumu
sețea și le îndrăgesc. Cu mult 
interes sînt așteptate de către 
elevi întîlnirile organizate în 
cadrul școlii cu muncitorii 
fruntași în producție, ingi
neri și tehnicieni, care le vor
besc cu pasiune despre munca 
lor. Ca rezultat al acestor ac
țiuni, anul trecut, mai mult 
de jumătate din absolvenții 
claselor a Vil-a din școlile 
regiunii noastre s-au înscris 
la școlile profesionale. Pro
blema justei orientări profe
sionale a elevilor a fost dez
bătută și în cadrul conferin
ței femeilor din regiunea Ar
geș. Pe bună dreptate, unele 
tovarășe au subliniat că este 
necesar ca părinții, și îndeo
sebi mamele, să fie mai mult 
ajutați de comitetele femeilor 
în ce privește orientarea co
piilor lor, în raport cu apti
tudinile și necesitățile dezvol
tării economiei și culturii.

-
Cuvîntul tov. Musebie Nasurla,

brigadier zootehnic la G-A.C. „Albina^ satul Tătaru,
/ regiunea C

Referindu-se la viața nouă, 
tot mai bună, pe care o tră
iesc colectiviștii din TătarUj 
vorbitoarea a spus : înainte 
vreme satul nostru se chema 
Azaplar. Știți ce înseamnă a- 
cest cuvînt în limba tătară ? 
Satul chinuit, iar denumirea 
era oglinda vie a mizeriei în 
care ne zbăteam. Pînă și apa 
o cumpăram cu bani grei și 
era socotită aproape un lux. 
Fetele din Azaplar nu se pu
țeau mărita dacă nu aveau 
ca zestre măcar un măgar

- „Albina”
Dobrogea

folosit pentru a scoate apa din 
fîntînă.

în continuare, Musebie Na- 
surla a vorbit despre munca 
intensă a colectiviștilor pentru 
sporirea continuă a producției 
vegetale și animale, subliniind 
contribuția femeilor la întrea
ga activitate a gospodăriei.

în cuvîntul său vorbitoarea 
s-a oprit mai mult asupra sec
torului zootehnic. Din cei 40 
de colectiviști cîți lucrează 
aici — a spus ea — 23 sînt 
femei. Aportul lor la bunul

Componența 
Comitetului executiv

In prima sa ședință, Consiliul 
ițional al femeilor din Repu

blica Populară Romînă a ales 
Comitetul executiv format din 
25 de persoane.

Ca președință a Consiliului a 
fost aleasă tovarășa Maria Ro
setti ; ca vicepreședinte — to
varășele : Gabriela Bemachi, 
Lucia Demetrius, Stana Drăgoi, 
Suiana Gîdea. Orosz Prinei 
Irina, Zoe Rigani, Ana Roh- 
rich: ca secretare — tovarășe
le : Maria Ciocan, Valeria Draf
ts, Maria Groza, Maria Mano-

nai

Cuvîntul tov.

doi constructori
lescu, Alexandrina Mihalcea Kor- 
cinschi, Elena Vîlcoci; ca mem
bre ale Comitetului Executiv •— 
tovarășele : Dobrița Dima, Ta
mara Dobrin, Georgeta ~ 
niitru, Ioana Gae, Elena 
goriu, Elena Lascu, Elena 
vezeanu, Alice Savulescu, 
rioara Șeitan, Ioana Sendrea și 
Ecaterina Stancu.

Comisia de cenzori, întrunită în 
prima ei ședință, a ales ca pre
ședintă a Comisiei pe tovarășa 
Maria Natalia Cotoară.

(Agerpres)

Du- 
Gri- 
Li- 

Ma-

Eva Feder,
secretar al Comitetului regional de partid Crișana

Puterea populară a creat 
femeilor largi posibilități de 
a-și valorifica toate capacită
țile și puterea lor de muncă, 
talentul organizatoric și spiri
tul gospodăresc. In regiunea 
Crișana, numeroase femei lu
crează cu pricepere în condu
cerea întreprinderilor, a uni
tăților agricole socialiste, a 
instituțiilor de artă și cultură. 
Șase femei sînt deputate in 
Marea Adunare Națională, iar 
1797 activează ca deputate îp 
sfatul popular regional și în 
sfaturile populare raionale.

Cele peste 360 de femei care 
fac parte din consiliile de 
conducere ale gospodăriilor 
agricole colective participă cu 
toate forțele lor la întărirea 
și dezvoltarea G.A.C., la creș
terea avuției lor obștești, la 
sporirea continuă a produc
ției vegetale și animale.

Deși față de anii precedent 
numărui femeilor promovate 
in munci de răspundere în 
economie, în instituții de stat 
și organizații obștești a cres
cut, consider necesar să fie 
antrenate în conducerea tre
burilor de stat și obștești un 
număr și mai mare de femei, 
in raport cu priceperea și ca
pacitatea lor.

Organizațiile de partid vor 
îndruma organizațiile de 
masa, factorii de răspundere 
din economie, cultură etc-, 
pentru ca in viitor lemeile să

fie mai mult prezente în 
toate domeniile de activitate.

O expresie grăitoare a creș
terii conștiinței socialiste a 
femeilor, a patriotismului so
cialist, a dorinței lor de a-și 
închina toată puterea de mun
că înfloririi scumpei noastre 
patrii o constituie participarea 
femeilor la diferite acțiuni de 
folos obștesc. Numai în acest 
an, comitetele și comisiile de 
femei, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, au mobilizat peste 
70 000 de femei la diferite ac
țiuni gospodărești, la înfru
musețarea orașelor și satelor 
regiunii noastre. Valoarea lu
crărilor efectuate se ridică la 
peste 1200 000 de lei, sumă 
ce este egală cu costul a 32 
de apartamente de locuit.

Rezultate bune a dat și în
trecerea între comitetele 
comisiile femeilor, organizată 
la sate pentru întreținerea și 
înfrumusețarea ulițelor, a 
curților, îptrecere care a con
stituit un sprijin efectiv în 
munca desfășurată de sfatu
rile populare pentru gospodă
rirea comunelor și satelor. 
Propun Consiliului Național 
al Femeilor să studieze posi
bilitatea stimulării morale a 
acelor femei care se eviden
țiază în mod deosebit în di
ferite acțiuni obștești și pa
triotice.

■ n grup de montori 
manevrează cu a- 
tenție uriașa maca
ra care poartă co-

maistru îi dirijează 
pe montori. Uriașa 

piesă care nu e altceva decît 
o parte din cazanul de separare 
a aerului, ' ' ' J-
îixat.

Montorii 
instalațiile 
nituri.

lată-l pe șeful de echipă Teo
dorescu loan. Se avîntă sus pe 
scările lungi de metal. Măsoară 
atent, privește în repetate rîn- 
duri partea din instalația la care 
lucrează, întocmai ca un pictor 
care își admiră lucrarea.

De multe ori, i se încrețește 
fruntea, ceva nu-i în regulă. Și 
dacă se încurcă undeva îl întrea
bă pe... fratele său Mircea Teo- 
dorescu.

Pe marele șantier de lucrări 
Săvinești, sînt veniți din anul 
1958. Și sînt acum considerați ca 
„ași“ ai instalațiilor.

Pînă acum amîndoi au lucrat 
pe multe șantiere tot atît de 
mari cum ar fi : Popești Leordeni, 
lași, București... Au lucrat și la 
Borzești unde au terminat insta
lația de clorură de var cu 75 de 
zile înainte de termen iar lucră
rile de instalații a 
la electroliză le-au 
45 de zile înainte 
stabilit.

La Săvinești au ,..... r... .
în momentul de față rezultate 
destul de frumoase. In cadrul 
Combinatului de îngrășăminte a- 
zotoase Roznov, comuniștii Teo
dorescu loan și Teodorescu Mir-

a ajuns la locul de

trec la lucru ; fixează 
în șuruburi, pun gar-

conductelor 
terminat cu 

de termenul

obținut pînă

cea au reușit să dea cu 35 de zile 
înainte de termenul stabilit, 
una dintre cele mai importante 
instalații, cu probele de pre
siune făcute.

Deși au vechime destul de 
mare în meseria de montor, ei 
totuși nu se mulțumesc cu ceea 
ce știu. Vor să învețe mult, Și 
învață. Mai întîi de la tehnicieni, 
apoi de la ingineri, de la mun
citorii fruntași.

Echipa de mentori pe care p 
conduc este formată numai 
utemiști. Popa Viliu, * Șerban 
Faun, Sandu Gheorghe sțnt frun
tașii echipei. Fiecare d*n ei are 
numai cuvinte de laudă pentry 
cei doi frați. Toți membrii echi
pei au fost calificați de frații 
Teodorescu. Ei nu au nici un 
secret pentru tinerii din echi
pă. Tot ce cunosc împărtășesc 
$i celorlalți montări.

Cînd au fost întrebați dacă 
sînt hotărîji să rămînă la Săvi- 
nești definitiv, ei și-au manifestat 
aceeași dorință :

— Ne este dragă yișța de 
șantier și ne-am obișnuit cu ea. 
După terminarea lucrărilor vom 
pleca pe alte șantiere. Vrem fă 
montăm mereu nojle conștrucții 
ale patriei.

Prin labirintul de conducte, 
printre sutele de venHIe și aparatef 
se zăresc doi oampni care di
rijează uriașa macara de 40 tpne. 
Sînt frații Teodorescu. Meșteresc 
ceva la o conductă, dau explica
ții unui grup de tineri. Apoi se 
îndreaptă de șale 
uriașele construcții 
contribuit din plin

și privesc
U care au 

Și pi

TEODOR
mecanic

STAVAR

Și Biblioteca celor

tar.

Salutul adresat Conferinței 
Naționale a Femeilor 
de Ortutay Zsuzsa, 

uJ.xui națianal al femeilor ungare

• spus: M-Z3B bucurat mult 
za .’erăraî mtșuL E s - s 

eu peșt -zLași; coc- 
Ețffie sri: grandioase șl 

Ir-amaose. Asemenea construc
ții nu pot fi create dedt de 
un popor liber, eare și-a luat 
soarta in propriile sale miinL 
Orașul acesta exprimă dra
gostea de viață și de frumos 
a poporului romîn.

Pe noi ne bucură, frumoa
sele rezultate obținute în dez
voltarea economică a R. P. 
Romîne, marile ei construcții 
industriale, precum și faptul 
că țărănimea ambelor țări a 
ales drumul agriculturii so- 
daliste-

Judecind după propria noas
tră soartă, noi, femeile, ne 
putem da seama, ce drum u- 
riaș au parcurs popoarele 
noastre în dezvoltarea lor is
torică. Astăzi luăm parte, cu 
drepturi și obligații egale, în 
activitatea din orice domeniu, 

în continuare, vorbitoarea 
s-a referit la problemele luptei 
pentru apărarea păcii, la con- 

a femeilor la această 
luptă.

Salutul adresat Conferinței 
Naționale a Femeilor 

de Ayako Ishi,
membră a Comitetului Executiv al Federației organiza

țiilor femeilor japoneze

Cuvîntul tov. Marcela Pitiș,
medic din orașul București

După ce a vorbit despre 
creșterea tot mai mare a ro
lului femeii în societatea de 
astăzi, vorbitoarea s-a ocupat 
de unele probleme privind 
apărarea păcii în lume.

Femeile sînt vital interesa
te în apărarea păcii — a spus 
ea. Dorința lor cea mai ar
zătoare este aceea de a apăra 
viața copiilor cărora le-au dat 
ființa, de a-i feri de groză
viile războiului termonuclear. 
Era atomică, era speranței în 
ceea ce energia atomică aduce 
pozitiv în medicină, biologie 
și în alte ramuri ale știin
ței, nu trebuie să se trans
forme în era temerii din 
cauza folosirii ei în scopuri 
distructive. Femeile vor tre
bui să lupte hotărît contra a- 
cestui mod de utilizare a e- 
nergiei atomice.

Luptînd pentru apărarea 
vieții copiilor lor, femeile sînt 
răspunzătoare și de educația 
tineretului, care trebuie făcu
tă în spiritul ideilor de pace,

care 
nou 
stat 
este

de prietenie între popoare șf 
de ură împotriva acelora 
vor să dezlănțuie un 
război mondial. Intr-un 
capitalist, în care omul
un număr, o cifră, conduce
rea statului nu este preocu
pată de soarta acestuia și nici 
de viitorul copiilor lui, nu 
se interesează dacă copiii vor 
deveni criminali sau savanți.

In statul socialist, omul 
este prețuit și stimat și toate 
eforturile sînt îndreptate spre 
a-i face viața fericită și lu
minoasă. în țările socialiste, 
educația tineretului este o 
problemă de stat

Sînt medic, cadru didactic 
în învățămîntul superior și 
cercetător științific. La locul 
meu de muncă voi căuta să 
aduc modesta mea contribuție 
la pregătirea tinerelor cadre 
medicale ; împreună vom mer
ge în căutarea de comori rea
le pe drumul luminos al știin
ței și progresului, pe drumul 
socialismului.

După ee a adus conferinței 
un salut călduros din partea 
femeilor japoneze. Ayako 
Ishi a spus: De 1" ani în
coace, după sfirșitul celui de
al doilea râzivn mi
lioane de femei participă în 
mod și mai activ la acțiunile 
pentru pace, independență și 
asigurarea drepturilor femei
lor. în perioada care a urmat 
imediat războiului, adevărul 
în legătură cu bombardamen
tele atomice asupra Hiroșimei 
și orașului Nagasaki n-a fost 
dezvăluit populației țării noa
stre, deoarece autoritățile da 
ocupație americane au inter
zis publicarea oricăror infor
mații privind bombardamen
tul și au confiscat toate ma
terialele asupra cercetărilor 
efectuate.

Astăzi mai mult de 400 000 
de persoane suferă încă de 
boli provocate de radioactivi
tate. în fiecare an mor din 
această cauză aproape 100 de 
persoane.

In prezent, a spus vorbitoa
rea, noi organizăm mari de
monstrații împotriva expe
riențelor atomice ale State
lor Unite, pe insula Christmas. 
Nu mai putem permite exis
tența și pe mai departe a 
bazelor militare americane, 
focare de război pe teritoriul 
nostru care sînt folosite de 
imperialiști pentru înăbușirea 
mișcării de independență na
țională a popoarelor din Asia 
de sud-est. De aceea femeile 
japoneze aparținînd diferitelor 
pături s-au ridicat în masă 
împotriva Tratatului japono- 
american.

Imaginea splendidă a dez
voltării socialiste și a eman*

cipării femeilor în Romînia, 
a spus în încheiere Ayako 
Ishi, este pentru mișcarea 
noastră din Japonia o încura
jare de neînchipuit

Să ne unirp deci toate efor- 
turile în lupta pentru reali
zarea dezarmării generale și 
totale, pentru a alunga pentru 
totdeauna războiul din lume.

La biblioteca raio
nală din Beiuș se o- 
bișnuiește ca lunar fo
tografiile celor 
activi cititori să 
expuse la panoul de 
onoare.

O astfel de cinste 
au dobîndit-o de 
astă dată pionierii șl 
școlarii cititori ai 
secfiei pentru copii. 
Dintre aceștia se des
prind nume ca : Dă- 
nuț Bălăci, Sorin Co- 
dreanu, loan Varga, 
Rodica Ivan, Maria 
Talcchauer, Rodica Tu- 
cra, Ancufa Racolfea, 
Sanda Drăghici, Ane
ta Stănescu și alții 
care au citit anul a- 
cesta între 30 și 70 
de volume.

mal 
fie

Ei au devenit cu a- 
devărat prieteni ai 
bibliotecii și formea
ză doar o mică parte 
din cei peste 500 de 
cititori permanenfi ai 
acestei secții care au 
citit în 
peste 11 000

Secția de 
bibliotecii 
din Beiuș a 
|ă în anul 1956. De 
atunci, popularitatea 
bibliotecii pentru cei 
mici a crescut cu fie
care an. Tot mai mulfi 
părinți își îndrumă cu 
încredere copiii spre 
bibliotecă, știind că 

bun prieten

anul acesta 
de cărți, 
copii a 

raionale 
luat fiin-

mici
al omului este cartea, 
iar deprinderea de a 
citi se formează din 
copilărie.

Grifa de a îndru
ma lectura copiilor în 
mod. diferențiat, în 
funcție de vîrșfa și 
înclinațiile fiecăruia, 
precum și faptul că 
tînăra Maria Ciorcan, 
bibliotecara acestei 
secții organizează di- 
feritț manifestări cu 
cartea, bine alese și 
bine pregătite, au a* 
sjgurat bibliotecii o 
frecvență medie ții- 
nici de peste 70 de 
cititori.

cel mai
MIRCEA CATABIG 

elev

Se schimbă
Coit.ur- Cîndești, raionul 

Focșani. Un impunător că
min cultural, construit nu de 
mult, i|i atrage atenția de 
cum intri pe ulițele comunei. 
„Palat al culturii** — așa fi 
numesc colectiviștii. Toate 
manifestările culturale au loc 
aici. In fiecare seară se poar
tă discuții, se dntă, se pregă
tește un nou program artistic.

în comună există acum o 
școală de 8 ani cu 14 cadre 
didactice.

Peste 150 de 
ceasta comună 
rat aparate de radio, 
există sute de bicicl 
motociclete, au 
numai in anul

familii din a- 
și-au cumpă- 
” , in sat 
biciclete, 15 

fost construite 
trecut 

Magazinul
20 de 

sătesc

fața satului
T.e spromr.onu In pemi«- 
nență cu tot felul de mărfuri.

Conttruețiile gospodăriei a- 
Oricole colective (grajduri, 
pătule, magazii, ateliere, sai? 
vane) schimbă și mai mult 
fața satului nostru, dinduri e 
înfățișare de prospețime, de 
tinerețe.

Toate aceste se datoreac 
harnicilor colectiviști care, 
sub conducerea organizației 
de partid, fac totul ca sem^ 
nele noului să răsară la toț 
pasul, ca viața lor să devină 
din zi în zi mai îmbelșugată.

COSTICA AL.
CONSTANTINESCU 

colectivist

Organizația U.T.M. din sec
torul C.F.U. Țigiărie din 
Reșița, numără 20 de 
utemiști. In anul 1961 acești 
harnici tineri au colectat prin 
muncă patriotică 127 de tone 
fier vechi pe care l-au expe
diat oțelăriei.

Anul acesta, pînă in pre
zent, au colectat 41 de tone, 
adică cam 3 tone în medie de 
fiecare tînăr în parte. Prin
tre cei mai harnici se află șe
ful de manevră Dumbravă 
Ștefan, care este șl secretarul 
organizației U.T.M. a secto
rului, manevranții Cioangă 
Constantin, Tănase Toader și 
impiegatul Ștoichescu Gheor
ghe.

au colectat, încărcat în 
vagoane și expediat la Comf 
binatul siderurgic Hunedoara, 
cantitatea de 21 de tone de 
fier vechi.

In această acțiune și-au 
adus contribuția toți utemiștii 
din cele 5 organizații U.T.M. 
din întreprinderea noastră. în 
mod deosebit s-au evidențiat 
utemiștii Nedelcu Gheorghe, 
Vlaicu loan, Cristudor Gheor
ghe, Dinu loan, Boancă Nico- 
lae, Nițu Constanța, Gheor
ghe Anghelina și alții

MIREA IONEL 
tehnician

GH. BOZU 
impiegat 

★
In primele zile ale lunii iu

nie, tinerii de la Atelierele de 
reparat material rulant-Plo-

Utemisful Voicu Stan, tractorist 
ia G.A.S. Focșani, cosește Iu* 
cerna necesară asigurării ba-* 
zei furajere pentru sectorul 

zootehnic.

Foto: AGERPRES
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Nikita Sergheevici Hrușciov
(Urmare din pag. I)

s-a a- 
și me- 
și Cio-

remar-

}ul împlinirii a 60 de ani de 
la naștere și pentru meritele 
sale remarcabile față de parti
dul comunist și poporul so
vietic, N. S. Hrușciov a fost 
distins cu titlul de Erou al 
muncii Socialiste și i 
cordat Ordinul Lenin 
dalia de aur „Secera 
canul“.

Pentru meritele sale
cabile în elaborarea și aplica
rea măsurilor în legătură cu 
valorificarea pămînturilor vir
gine și înțelenite, prin Decret- 
tul din 8 aprilie 1957 al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a fost 
distins cu Ordinul Lenin și, a 
doua oară, cu medalia de aur 
„Secera și Ciocanul".

în iunie 1961, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a distins pe Nikita Serghee- 
vici Hrușciov cu Ordinul Le
nin și, a treia oară, cu meda-

lia de aur „Șecera și Cioca
nul", pentru meritele sale re
marcabile în munca de con
ducere pentru crearea și dez
voltarea industriei, științei și 
tehnicii rachetelor și pentru 
înfăptuirea cu succes a primu
lui zbor cosmic din lume de 
către un om sovietic pe bor
dul navei-satelit „Vostok“.

Pentru merite deosebite în 
lupta pentru pace și destin
derea încordării internațio
nale, în 1959 lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov i s-a decer
nat Premiul Internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

Nikita Sergheevici Hrușciov 
a fost în cîteva rînduri oaspe
tele poporului romîn. In anul 
1960, el a condus delegația 
P.C.U.S. la Congresul al IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Tovarășul Hrușciov, prie
ten apropiat și de nădejde al 
poporului nostru, manifestă o 
preocupare neobosită pentru

întărirea relațiilor frățești în
tre popoarele romîn și sovietic, 
pentru întărirea unității și 
forței țârilor lagărului socia
list

Poporul romîn întîmpină cu 
cele mai calde sentimente fră
țești delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, pe tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov. care se 
bucură în țara noastră și în 
lumea întreagă de un mare 
prestigiu, de înalta prețuire și 
stima tuturor oamenilor mun
cii pentru activitatea sa neo
bosită și curajoasă pusă în 
slujba cauzei socialismului și 
comunismului, a păcii și prie
teniei între popoare. Salutînd 
din adîncul inimii pe oaspeții 
dragi, poporul romîn urează 
poporului sovietic noi succese 
în înfăptuirea mărețului Pro
gram al P.C.U.S., pe calea 
construcției desfășurate a co
munismului, in lupta pentru 
pace trainică în lume.

Vizitele delegației 
guvernamentale bulgare

prilejul semnării Acor
de colaborare culturală 
Republica Populară Ro
și Republica Populară

Cu 
dului 
între 
njină 
Bulgaria, șeful delegației ro- 
mîne la tratative, Corneliu 
Manescu, ministrul afacerilor 
externe, a oferit un prînz în 
cinstea delegației R.P.B. Cu 
același prilej I. Kinov, amba
sadorul R.P.B. a oferit un 
cocteil la reședința sa.

★
Nacio Papazov, ministrul 

Invățămîntului și Culturii al 
R. P. Bulgaria șeful delega
ției guvernamentale bulgare 
la tratativele cu prilejul în
cheierii Acordului de colabo
rare culturală romîno-bulgar, 
și Ivan Iotov, secretar gene
ral al Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale 
cu străinătatea al R. P. Bul-

garia, au făcut vizite tovară
șei Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și tov. 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămintului.

In ziua de 16 iunie delega
ția guvernamentală bulgară a 
părăsit Capitala. La aeropor
tul Băneasa, delegația a fost 
salutată de Aurel Mălnășan» 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri, 
lor Externe și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
A fost prezent I. Kinov, amba
sadorul R. P. Bulgaria, pre
cum și membrii ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

Expoziție deschisă cu prilejul aniversării 
nașterii iui Gheorghi Dimitrov

Sub auspiciile Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, sîmbătă dimineața a 
avut loc, în sala „N. Cristea" din 
Capitală, deschiderea expoziției 
organizată cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a nașterii lui 
Gheorghi Dimitrov.

La deschidere au participat 
I. Popescu Puțuri, directorul In
stitutului de Istorie a Partidului, 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Victor Conrianfinescu, 
vicepreședinte a! Sfatului Popuiar 
al Capitalei, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, acti
viști de partid, oameni de cultură, 
Ziariști.

Au fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Kinov, membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic, pre
cum și delegația guvernamentală 
C R. P. Bulgaria, condusă de Nacio

Papazov, ministrul învățămintului 
și culturii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gh. Zaharia. director 
adjunct al Institutului de Istorie 
a Partidului, care a vorbit despre 
activitatea lui Gheorghi Dimitrov, 
eminent militant al mișcării mun
citorești bulgare și internaționale, 
luptător neobosit împotriva fascis
mului și războiului.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul R. P. Bulgari® 
Ivan Kinov, 
poporul bulgar 
profund respect 
Gheorghi Dimitrov și a mulțumit 
pentru organizarea 
zifii, expresie a legăturilor priete
nești dintre popoarele romîn fi 
bulgar.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția, care ilustrează prin fotografii 
viața da luptă a strălucitului fiu 
al poporului bulgar.

(Agerpres)

la București, 
care a relevat că 

păstrează cu 
memoria lui

acestei expo-

Sosirea unei delegații a U. T. S. 
din R. P. Polonâ

Ieri a sosit in Capitală, la 
Invitația C.C. al U.T.M., o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Socialist din R.P. Polonă 
care va studia timp de zece 
zile problemele muncii in

rindurile tineretului din in
dustrie. Delegația este con
dusă de Kanicki Henryk, 
membru al C.C. al Uniunii 
Tineretului Socialist din R.P. 
Polonă.

Adunare festivă cu prilejul Zilei aviației 
R. P. Romine

Cu prilejul Zilei aviației 
R P. Romine, sîmbătă 'după 
amiază a avut loc în sala 
Teatrului C.C.S. o adunare 
festivă-

La adunare au participat 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Forțelor Armate 
ale R.P.R. și Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, ai Biroului comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., generali, ofițeri ai 
torțelor noastre armate, re
prezentanți ai C.C. al U.T.M., 
ai U.C.FJS., oameni ai muncii.

Cuvîntul de deschidere a

fost rostit de general colonel 
Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate 
ale R.P.R.

Despre importanța Zilei a- 
viației K.P. Romine a vorbit 
generalul locotenent Ion Ionl- 
ță, comandantul apărării 
antiaeriene a teritoriului-

O echipă artistică ostășea
scă, laureată a celui de-al 
XI-lea Concurs al echipelor 
artistice ostășești, a prezen
tat un program artistic.

Adunări consacrate Zilei 
aviației R.P.R. au avut loc și 
în alte orașe din tară.

Informații
La invitația Prezidiului Aca

demiei R. P. Romine. între 
1 și 16 iunie, ne-a vizitat țara 
acad. Istvan Rusznyak, pre
ședintele Academiei de Știin
țe a R. P. Vhgare.

în ziua de 15 iunie acad. L 
Rusznyak a făcut o vizită la 
Prezidiul Academiei R- P. Ro
mine, unde a fost primit de 
acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Romine 
și de membri ai Prezidiului 
Academiei în seara aceleiași 
zile Prezidiul Academiei a ofe
rit o masă in cinstea oaspete
lui.

în ziua de 16 iunie, acad. L 
Rusznyak a părăsit țara. La 
aeroport, a fost condus de 
acad. A. Joja și de alți aca
demicieni A fost de față 
Gyorgy Jer.o, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. 
Ungare la București.

Sîmbătă a părăsit țara, 
plecînd în Belgia, acad. E. 
Condurachi. directorul Insti
tutului de Arheologie al Aca
demiei R. P. Romine și prof, 
univ. D. Pippide, pentru a 
participa la adunarea genera
lă a Uniunii academice inter
naționale, ce va avea loc la 
Bruxelles, între 18 și 22 iunie.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala, ple- 

cînd spre Grecie, o delegație a 
Uniunii Arhitecților din R. P. Ro
mînă, compusă din Niculae Bă- 
descu, președintele C.S.C.A.S., 
Horia Maieu, arhitect șef al ora
șului București, Tiberiu Ricci, arhi
tect specialist în săli de specta
cole, pentru a participa la coloc
viul internațional asupra specta
colului pentru marele public.

(Agerpres)
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Ordinul
Ministrului Forțelor Armate 

ale
Republicii Populare Române 

nr 24
Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, ofițeri și generali I 

Tovarăși piloți și navigatori, ingineri, tehnicieni și 
specialiști din aviația militară, de transport, utilitară, 

sanitară și sportivă !

Astăzi sărbătorim Ziua aviației Republicii Populare Romîne 
în condițiile cînd în patria noastră socialismul a învins defi
nitiv la orașe și sate.

Ca rezultat al mărețelor succese obținute de oamenii mun
cii sub conducerea înțeleaptă a P.M.R., aviația patriei noa
stre — continuatoarea unor bogate tradiții legate de începu
turile aviației mondiale — a cunoscut o puternică dezvoltare.

Crește continuu aportul aviației de transport și utilitare în 
înfăptuirea sarcinilor economice. Personalul aviației sanitare 
își îndeplinește cu abnegație misiunea nobilă de a contribui 
la îngrijirea sănătății oamenilor muncii. Zi de zi își perfecțio
nează măiestria lor aviatorii sportivi și de performanță; ei 
reprezintă cu cinste culorile patriei noastre în concursurile 
aviatice internaționale.

Aviatorii militari obțin noi și importante succese în întări
rea capacității de luptă a unităților de aviație. Sarcina per
sonalului aviației militare și a întregii noastre armate constă 
în perfecționarea neîncetată a măiestriei de luptă pentru a fi 
gata oricînd ca, împreună cu armatele statelor socialiste 
frățești, participante la Tratatul de la Varșovia, să apere 
cuceririle revoluționare și munca pașnică constructivă a po
porului nostru, integritatea lagărului socialist și pacea în lume.

Cu prilejul Zilei aviației Republicii Populare Romine, feli
cit întregul personal al aviației civile și militare și-i urez noi 
succese în munca pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i stau în 
față.

Trăiască aviația Republicii Populare RomîneI
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inițiatorul și organiza

torul tuturor victoriilor noastre!
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Ro

mînă !
MINISTRUL FORȚELOR ARMATE ALE 

REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
GENERAL DE ARMATĂ LEONTIN SĂLĂJAN

Piloții patrulei comandate de maiorul Gh. Chelaru se pregătesc pentru îndeplinirea unei noi mi
siuni. Foto: VASILE RANGA

De Ziua aviației
Republicii Populare Romîne

■ Srbătorirea Zilei a-
viației R.P.R. a de
venit o tradiție a 
poporului nostru. Cu 
acest prilej, oame
nii muncii își în
dreaptă gîndurile 

șpre înaintașii aviației românești 
care au înscris pagini glorioase 
în istoria cuceririi spațiului aerian 
și privesc cu mîndrie la puternica 
dezvoltare pe care o cunoaște a- 
vigjia patriei sub îndrumarea ș> 
grija permanentă a partidului.

In istoria luptei pentru cucerirea 
văzduhului, patria noastră ocupa 
un loc de frunte. Poporul romîn 
a dat omenirii constructori și pi; 
țoți renumiți, pionieri și eroi, ai 
zborului cu avionul, ale căror 
nyme au ajuns cunoscute în în
treaga lume.

Anul acesta, la 17 iunie, se 
împlinesc 52 de ani de cînd Au
rel Vlaicu a realizat primul zbor 
de pe pămîntul țării noastre cu 
U3 avion de construcție prpprie.

in istoria aeronauticii romînești 
și mondiale sint înscrise la loc 
de cinste numele lui Aurel Vlaipu 
și al lui Traian Vuia, realizatorul 
primului zbor pe un avion pre
văzut cu mijloace proprii de de
colare și aterizare, al lui Con
stantin Nestor, creatorul primului 
planor din lume, al lui Ion Pau- 
lat constructorul primului hidro- 
avicn romînesc și al altor inven

tatori și constructori romîni ta- 
lentafi pare prin realizările lor 
au situat țara noastră printre pri
mele din lume în ceea ce pri
vește contribuția la punerea ba
zelor aviației mondiale.

Tradițiile progresiste ale avia
ției noastre au fost îmbogățite de 
Către brayii aviatori romîni care 
au luptat pe frontul antihitlerist 
pentru «liberarea patriei, pentru 
zdrobirea fascismului german. 
Umăr la umăr cu vitejii zburători 
sovietici, aviatorii Corpului aerian 
romîn s-au acoperit de glorie 
nepieritoare în focul grelelor 
lupte aeriene de pe frontul anii» 
hitlerist. Despre eroismul lor 
vorbesc cele peste 500 de ordine 
și medalii romîneșfi, sovietice și 
cehoslovace conferite aviatorilor 
romîni, drept răsplată pentru fap
tele lor de arme. Amintirea a- 
viatorilor eroi care și-au dat sîn- 
gele și viața pentru cauz® liber* 
tații și fericirii poporului nostru, 
va rămîne veșnic vie în memoria 
oamenilor muncii.

Poporul nostru se mîndrește cu 
asemenea tradiții în domeniul a- 
viației. Se mîndrește totodată, și 
pe drept cuvînt, cu succesele ob
ținute în dezvoltarea aviației în 
anii regimului democrat-popular. 
Astăzi patria noastră a devenit 
una din țările dezvoltate din 
punct de vedere aeronautic. Prin

de general maior 
Stoian Ion

grija partidului și guvernului, pe 
baza succeselor dobîndite în toate 
domeniile vieții economice și șo- 
ciale, precum și datorită colabo
rării frățești cu țările socialiste, 
aviația noastră s-a ridicat pe culmi 
nevisate în trecut. Parcul aviației 
de transport a fost dotat cu avi
oane moderne care prin calitățile 
lor se ridică la nivelul tehnicii 
mondiale. Pe liniile aeriene inter
naționale care leagă Eucureștiul 
cu Moscova, Sofia, Budapesta, 
Praga, Berlin, Atena, Viena, Bru
xelles, Stockholm, Paris, Copen
haga și alte numeroase capitale 
și orașe ale lumii, circulă puterni
cele avioane IL-18 pilotate cu 
măiestrie de piloții noștri. In 
prezent, o rețea deasă de linii 
aeriene asigură transportul rapid 
de mărfuri și pasageri între Ca
pitală și cele mai importante 
orașe ale țării. Numai în cursul 
anului trecut, de exemplu, avioa
nele Tarom au transportat peste 
160 000 de pasageri.

Creație a regimului nostru, a- 
viația utilitară se dezvoltă și ea 
necontenit. Acum, cînd întreaga 
agricultură este colectivizată, b- 
viația utilitară poate sprijini și 
mai bine agricultura, silvicultura

și piscicultura, adueîndu-și contri
buția la fertilizarea solului, la 
combaterea dăunătorilor și la alte 
acțiuni importante.

înzestrată cu aparate numeroase 
și bine utilate, aviația sanitară, 
aproape inexistentă pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc, a- 
duce astăzi servicii însemnate a- 
sistenței medicale a populației 
prin transportul rapid de bolnavi 
și medicamente, prin participarea 
ei la campaniile de profilaxie.

Aviația sportivă reprezintă cu 
cinste culorile patriei în întrece
rile aviatice internaționale, mulți 
dintre tinerii noștri zburători și 
parașutiști dețin recorduri mon
diale. Remarcabilele realizări obți
nute de maestrul emerit al spor
tului lancu Gheorghe — parașu- 
tist, de maestrul sportului Băcă- 
oanu Octavian — zbor cu motor, 
Ștșfani Gheorghe — planorism, au 
depășit de mult granițele țării. 
Zborul cu motor, planorismul, pa
rașutismul, aeromodelismul atrag 
mase largi de tineri din rîndul 
cărora se afirmă tot mai multe ta
lente.

Parte componentă a Forțelor 
Armate ale R.P.R. aviația mili
tară este înzestrată cu tot ceea 
ce este necesar pentru a-și înde
plini misiunea de cinste ce i s-a 
încredințat — apărarea integrită
ții spațiului aerian al patriei noas

tre socialiste. Fii ai oamenilor 
muncii, devotați cu trup și suflet 
guvernului și poporului, aviatorii 
militari muncesc neobosifi pentru 
a-și însuși o pregătire multilate
rală, pentru a se perfecționa în 
arta pilotajului.

Funcționarea ireproșabilă a teh
nicii re«ctiye în cele mai grele 
condiții de zbor este asigurată 
de harnicii ofițeri, ingineri și teh
nicieni, de specialiști din rîndurile 
militarilor în termen, precum și 
de personalul din unitățile de 
deservire a aerodromurilor. Ei 
sînt ajutoare de preț ale piloți- 
lor în asigurarea unei înalte ca
pacități de luptă a unităților de 
aviație.

Aviatorii militari, împreună cu 
rachetiștii antiaerieni străjuiesc cu 
vigilență cerul liber al Republicii 
noastre Populare. De „Ziua avia
ției R.P.R.“, ei se angajează să 
sporească continuu capacitatea 
de luptă a unităților și subunită
ților pentru dezvoltarea și întări
rea aviației noastre.

Conștienți de înalta lor misiune 
de apărători ai spațiului aerian al 
patriei, ei sînt gafa oricînd ca 
împreună cu militarii celorlalte 
arme, să apere cu fermitate li
niștea și munca pașnică a po
porului nostru, securitatea și in
tegritatea scumpei noastre patrii 
— Republica Populară Romînă,

Automacaralele, atîf de nece
sare șantierelor de construcții de 
pa întinsul patriei, trebui, să fie 
de calitate superioară. Colectivul 
brigăzii de producție condusă de 
Alexandru Gogoașă de la Trustul 
de utilaj greu, stafia nr. 2 Bucu
rești, și-a pus acest lucru drept 
fel principal în întrecerea socia

listă.

Foto: AGERPRES

Primirea de către 
președintele Marii 
Adunări Naționale 

a cenatorului belgian 
Jean Deboucquoy

Vineri la amiază tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a primit la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
pe senatorul belgian Jean De
boucquoy, care se află în R. P. 
Romînă la invitația grupului parla
mentar de prietenie Romînia- 
Belgia.

La întrevedere a participat tov. 
deputat C. Paraschiveșcu-Bălă- 
ceanu.

(Agerpres)

-----• . .

SPORT
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager- 

pies). — Intîlnirea pentru desem
narea locului trei în cel de-al 
7-lea campionat mondial de fotbal 
s-a desfășurat sîmbătă la Santiago 
Intre echipele Chile și Iugoslaviei. 
Au clștigat fotbaliștii chilieni cu 
1—o (0—0) prin golul marcat de 
Rojas, In ultimul minut de foc.

Astăzi, pe stadionul „El Natio
nal" din Santiago în finala cam
pionatului, se Intîlnesc reprezen
tativele Braziliei și R. S. Ceho
slovace. Meciul va Începe la ora 
14,30 (ora locală) și va ii arbitrat 
de N. Latîșev (U.R.S.S.).

• Astăzi In 4 orașe din fără se 
Joacă sierturile de finală ale „Cu
pei R.P.R." la fotbal. In Capitali 
pe stadionul Republicii la lumina 
reflectoarelor se desiășoară Intll- 
nirea dintre echipele Progresul 
București și Petrolul Ploiești. Jo
cul începe la ora 20,30.

Iată celelalte întllniri: Gala fi : 
Dinamo Bacău—Steaua ; Brașov : 
Metalul Tirgoviște—Rapid Bucu
rești ; Cluj: Jiul Petrila—Steagul 
roșu Brașov.

Repriza a doua a meciului 
de fotbal pentru „Cupa R.P.R* 
dintre echipele Progresul 
București și Petrolul Ploiești, 
oare se intilnesc astă seară pe 
stadionul Republicii, va fi 
transmisă la radio, pe progra
mul lf, tncepind de la ora 
21,30.

• La ștrandul Diana din capi
tala R. P. Bulgaria a început sîm
bătă întîinirea de Înot, sărituri și 
polo pe apă dintre selecționatele 
orașelor Sofia și București.

După primele probe de Înot, 
echipa romînă conduce atît la 
masculin cit și la feminin. Meciul 
de polo, care a opus selecționa
tele de tineret a fost clștigat de 
echipa de tineret a R. P. Romine.

Cea de-a V-a, penultima etapă, 
a cursei cicliste internaționale 
„Cupa UCECOM” a fost cîștigată 
de sportivul polonez Kazimir 
Gazda. Ei a parcurs distanța din
tre Miercurea Ciuc și Brașov 
(105 km) în 2h3r01”, cu o medie 
orară de 41,5 km. In același timp 
cu învingătorul s-au clasat în or
dine : S. Ariton, Atanasov, Bădă- 
ră, Munteanu, Zanoni și Voinea. 
Grosul plutonului în care se aflau 
și liderii clasamentului a sosit 
după 42”.

In clasamentul general indivi
dual coptinuă să conducă C. Du
mitrescu (Olimpia) — 16hl4’57”, 
urmat de G. Moiceanu (Dipamo) 
același timp, G. Șerban Rădu- 
lescu (Olimpia) la 1’54", Zanoni 
(Dinamo) la 2'33”, Stoica (Steaua) 
la 2'44”.

Pe echipe primul loc e9te ocu
pat de Dinamo, urmată de Olim
pia la 4'59”.

Astăzi se desfășoară ultima eta
pă, Brașov—București, (166 km), 
cu sosirea în jurul orei 18 pe 
stadionul Republicii.

(Agerpres)

Telegrame externe
Pentru pace 
și dezarmare

Răspunsul lui N. S. Hrușciov la scrisoarea unor fruntași 

laburiști, membri ai parlamentului englez

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
TASS transmite : Conducăto
rii puterilor occidentale atrag 
în mod conștient Uniunea So
vietică într-o nouă rundă a 
întrecerii în domeniul perfec
ționării armei nucleare. Ei 
și-au dat seama prea bine că 
hotărîrea lor de a relua expe
riențele va provoca o reacția 
în lanț, declară N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
da Miniștri al U.R-S.S., In răs
punsul său la scrisoarea a 65 
de fruntași laburiști, membri 
ai parlamentului englez, în 
problema dezarmării nucleare.

Relevînd că această între
cere este primejdioasă și ne
rezonabilă, N. Ș. Hrușciov 
subliniază; Intrucit sintem 
siliți la aceasta, nu încape nici 
o îndoială că răspunderea re
vine numai puterilor N.A.T.O.

Arătînd că este posibil să 
se încheie de îndată un acord 
cu privire la interzicerea ex
periențelor, N. S. Hrușciov 
subliniază că este un fapt do
vedit incontestabil că mijloa
cele naționale de detectare 
vor putea asigura supraveghe
rea corespunzătoare asupra în
deplinirii acordului.

Actualmente nu există nici 
un motiv să se ceară, așa cum 
fac S.U.A. și Anglia, control 
și inspecție internațională care 
ar echivala eu crearea unui 
sistem de spionaj. După cum 
vedeți, se spune în scrisoare, 
rezolvarea problemei interzi
cerii experiențelor nu depinde 
de noi. Un nou exemplu de 
intensificare a încordării in
ternaționale îl constituie seria 
de explozii nucleare la mare 
altitudine proiectată de guver
nul american. Guvernul en
glez și-a asumat rolul de a- 
părător activ al acestor pla
nuri americane. Totodată, pri- 
mul-ministru al Angliei de
clară fără înconjur că scopul 
acestor experiențe este de „a 
stabili” modalitățile în care 
pot fi scoase din funcțiune 
sistemele de telecomunicații 
și instalațiile de radiolocație.

In această ordine de idei, 
N. S. Hrușciov amintește de 
recenta declarație a președin
telui american că s-ar putea 
ca în unele împrejurări S.U.A. 
„să manifeste inițiativa intr- 
un conflict nuclear cu Uni

unea Sovietică". Firește că ÎB 
aceste condiții guvernul sovie
tic nu vede altă soluție decit 
aceea de a șe îngriji ca apă
rarea Uniunii Sovietice să fi« 
la nivelul corespunzător.

Referindu-se la pasajul din 
scrisoarea laburiștilor în car» 
se spune că dacă Uniunea So
vietică va urma exemplul 
S.U.A. și va relua experien
țele, acest lucru poate zădăr
nici tratativele cu privire la 
dezarmare de la Geneva și 
poate contribui la eșecul lor, 
șeful guvernului sovietic 
scrie : Nu pot să vă înțeleg de 
loc și, mai mult, nu pot să fiu 
de acord cu dv. cînd legați 
posibilitatea eșecului conferin
ței de la Geneva de traduce
rea în fapt a intenției guver
nului sovietic de a lua măsu
rile necesare pentru asigura
rea securității sale ca răspunB 
la acțiunile puterilor occiden
tale.

Numai șl numai din cauza 
politicii externe a puterilor 
ocidentale s-ar putea ca Con
ferința de la Geneva cu pri
vire la dezarmare să nu justi
fice speranțele pe care și la 
pun în ea popoarele. Dv. ma
nifestați o neliniște legitimă 
în legătură cu perspectivele 
acestei conferințe. Și noi sin- 
tem de părere că aceste pers
pective nu pot fi considerate 
încurajatoare. în orice caz 
puterile occidentale urmăresc 
ca prin diferite șiretlicuri să 
ducă în impas tratativele de 
la Geneva.

Uniunea Sovietică nu consi
deră că problema dezarmării, 
a interzicerii armei nucleare 
și a experiențelor cu această 
armă nu poate fi urnită din 
punctul mort. Succesul depin
de în mare măsură de influen
ța pe care o vor exercita po
poarele asupra cercurilor con
ducătoare aje puterilor oc
cidentale. La această cauză 
nobilă pot aduce o contribu
ție importantă organizațiile 
de masă, oamenii politicii și 
fruntașii vieții publice din 
Anglia care se pronunță pen
tru pace și dezarmare.

N, S. Hrușciov își exprimă 
speranța că parlamentarii en
glezi vor depune eforturi pen
tru a contribui la rezolvarea 
cit mai grabnică a problemei 
dezarmării generale și totale.

Bandele O» A* S. vizează
distrugerea 

economic
ALGER 16 (Agerpres). — 

„Am asistat la un dans al 
morțiL Flăcările mistuiau to
tul* — scrie corespondentul 
din Alger al agenției France 
Presse referindu-se la acțiu
nile de o sălbăticie nemaiau
zită la care s-au dedat fasciș
tii O.A.S.-iști în seara zilei 
de vineri în cartierul Bab-El- 
Oued din Alger. Astfel, arată 
agenția, intensificarea acțiunii 
„pămintului pirjolit* anunțată 
vineri după-amiază într-o „e- 
misiune pirat* de O.A.S.-iști 
a devenit fapt. O.A.S.-iștii vi
zează distrugerea întregului 
potențial economic al Alge
riei, căutînd să lase în urmă 
numai foame și mizerie.

Dacă în ultimele zece zile 
în cartierul Bab-ELOued

★

ALGER 16 (Agerpres). — Co
misia centrală de control al scru. 
tinului privind autodetermina
rea poporului algerian a dat 
publicității la Alger un comuni
cat în care face cunoscută lista 
definitivă a partidelor politice 
care vor participa oficial la 
campania electorală pentru re
ferendumul de la 1 iulie 1962.

Potrivit comunicatului sint 
autorizate să-și desfășoare în 
mod oficial campania electorală

potențialului 
al Algeriei

O.A.S.-iștii au distrus rtruj pa 
rînd toate școlile și ma
gazinele, de data aceasta, 
subliniază agenția France 
Fresse, atacul principal este 
îndreptat contra instituțiilor 
publice și întreprinderilor e- 
conomice. O încărcătură de 
exploziv a aruncat în aer, vi
neri seara, primăria orașului 
Alger. încărcătura de 40 de 
kilograme de exploziv, apre
ciată de agenția France Pres- 
se drept cea mai puternică, 
întrebuințată vreodată de 
O.A.S.-iști, a distrus în între
gime clădirea. A fost ucis un 
soldat din regimentul 9, iar 
alți 43 au fost răniți. Au fost 
distruse, de asemenea, mai 
multe automobile care se a- 
flau în apropierea clădirii.

★

șapte grupări politice: Frontul 
Național de Eliberare al Alge
riei. Partidul Comunist din Al
geria, Partidul Socialist Unifi
cat, Federațiile partidului socia
list din Algeria (SFIO), Comite
tul Blida-Mitidja pentru spriji
nirea acordurilor de la Evian, 
comitet din care fac parte atît 
algerieni cit și francezi, Comi
tetul pentru Algeria Nouă și 
M.P.C. (Mișcarea pentru coope
rare).

pp scurt Pp scurt Pp scurt
MOSCOVA. — La Moscova 

a fost dată publicității deda, 
rația guvernului sovietic că- 
tre guvernul Canadei pe care 
ambasadorul U.R.S.S. în Ca
nada, A. Arutiunian, a făcut-o 
joi ministrului adjunct al afa
cerilor externe al Canadei, 
N. Robertson.

In declarația guvernului 
sovietic se spune : „Amplasa
rea armei nucleare pe terito
riul Canadei nu poate să nu 
se răsfrîngă negativ și direct 
asupra relațiilor sovieto-cana. 
diene“, întrucîț aceasta afec
tează securitatea Uniunii So
vietice.

în declarație se amintește 
că oamenii de stat din Cana
da vorbesc fățiș despre pre-

Peste 70000 de tineri ieșeni 
în întrecerile Spartachiadei de vară 

a tineretului
Pește 7Q0Q0 de tineri și ti

nere, din majoritatea celor a- 
proape 600 asociații sportive 
existente în regiunea Iași, 
participă la etapa l a 
Spartachiadei de vară a tine
retului.

Sportivii de la „Țesătura", 
„Voința", și din alte 10 aso
ciații din orașul lași s-au în
trecut la: atletism, fotbal, 
gimnastică, tenis de masă și 
alte discipline.

Un interes deosebit prezin
tă Spartachiada pentru spor
tivii din satele și comunele 
regiunii.

Tinerii sportivi din Cirja, 
Codăiești, Ruginoasa, Bivolari, 
Tg. Frumos și din multe alte 
comune și sate s-au întrecut 
la fotbal, trîntă, atletism și 
înot.

(Agerpres)

gătirea Canadei In vederea 
înarmării nucleare. Campania 
de ațîțare a isteriei atomice 
care se duce In Canada este 
menită să sugereze opiniei pu
blice canadiene ideea înarmă
rii nucleare a țării.

„Tinzînd spre dezvoltarea 
unor relații de bună-vecinî- 
tate eu Canada, guvernul so
vietic speră că din partea 
Canadei nu vor fi întreprinse 
acțiuni îndreptate spre Inten
sificarea încordării internațio
nale și creșterea primejdiei 
de război", se spune in de
clarație.

BERLIN 16. — Corespondentul 
Agerpres A. Vela transmite: La 
16 iunie au început în sala spor
turilor „Dinamo” din Berlin lucră* 
rile Congresului national al R.D. 
Germane, chemat să adopte defi
nitiv documentul național „Sar
cina istorică a Republicii Demo
crate Germane și viitorul ■Germa
niei". Acest document a fost ela
borat la cea de-a 15-a plenară a 
C.C al P.S.U.G. și adoptat de 
Consiliul National al Frontului 
Național al Germaniei democrate.

Congresul national se desfă. 
șoară sub lozinca „Patria—pace
socialism. Noi învingem".

In prezidiul congresului au fost 
aleși reprezentanți ai vieții pu
blice și politice, conducători ai 
partidelor și organizațiilor de masă 
în frunte cu Walter Ulbricht.

ATENA. — La Atena au sosit 
acad. Mihaj Beniuc, care va re
prezenta tara noastră la reuniu
nea Comunității europene a scri
itorilor și Radu Beligan, artist al 
poporului, care va participa Ia 
colocviul „Festivalul spectaco
lului'^



Autorii giganților de beton Șl oțel
■

Twmii

ra !n primăvara 
anului trecut. La 
una din unitățile 
militare de grăni
ceri se petrecea 
un eveniment deo
sebit. In ziua a-

ceea își încheia stagiul mili
tar un regiment de comsomo
liști. Cu prilejul acesta a fost 
organizată o adunare a orga
nizației de Comsomol. Secre
tarul, Evgheni Simionov, des- 
chizînd adunarea, a spus :

— Acum, tovarăși, ne vom 
despărți. Fiecare va merge la 
locul său de muncă și va...

— Iartă-mă că te întrerup, 
tovarășe Simionov, a interve
nit comsomolistul Vania Bu- 
holțev din sală. Dumneata ai 
început să vorbești despre 
despărțire. Dar de ce să se 
întîmple asta ? Ne-am obiș
nuit să fim împreună, sîntem 
cu toții prieteni. Spune-ți și 
voi, nu-i așa că v-ar pare rău 
să ne despărțim? Dragi tova
răși, eu de aceea vă fac o 
propunere : hai să plecăm cu 
toții pe un șantier al comu
nismului.

O clipă a fost liniște.
—< Să plecăm în Siberia! 

s-au auzit după aceea mai 
multe glasuri.

Apoi. cîteva minute, Simio
nov n-a putut să-i mai o- 
prească. Discuțiile erau deose
bit de aprinse și contradic
torii. Acum problema era una

singură: unde să se meargă? 
La Irkuțk, la Bratsk, în Ural 
sau la Krasnolarsk? în cele 
din urmă, Evgheni 
a bătut tare cu 
masă.

— Tovarăși, să 
disciplinat Pun la vot propu
nerea ca regimentul nostru de 
comsomoliști să plece pe un 
șantier al comunismului Cine 
este pentru?

S-au ridicat „pentru" toate 
mîinile.

S-au pus apoi la vot șantie
rele propuse și Krasnoiarskul 
a cucerit 91 la sută dintre vo
turi.

— Atunci, tovarăși, a spus 
în încheierea adunării Simio
nov, propun ca fiecare să 
mergem mai întîl cîte două 
săptămîni acasă, să ne odih
nim și apoi...

A fost iarăși întrerupt de 
cineva din sală.

— Tovarăși, eu supun spre 
aprobarea regimentului pro
punerea următoare: să ple
căm imediat pe șantier.

Propun, de asemenea, ca 
comitetul nostru de Comsomol 
să se îngrijească să obținem 
repede foile de drum comso
moliste. Poate putem prinde 
acceleratul de seară.

Propunerile au fost apro
bate în unanimitate și în ace
eași seară regimentul a ple
cat într-o călătorie de 6.000 
de km spre Siberia.

Simionov 
stiloul în

procedăm

Imediat după sosire, comso- 
moliștii au început lucruL In
tr-adevăr, aveau de ce să se 
grăbească. Aici, în Siberia, 
erau de construit multe.

Lîngă vechiul oraș Kras- 
noiarsk se construiește acum 
un nou oraș. Nu e vorba de 
un cartier oarecare, ci de un 
oraș respectabil, cu 100.000 de 
locuitori, care va fi construit 
acum, de la chioșcul de răco
ritoare pînă la blocuri de lo
cuit. școli, magazine, restau
rante și toate celelalte.

In acest oraș vor locui con
structorii și muncitorii unui 
uriaș combinat de aluminiu, 
a cărui construcție a început 
alături, pe un alt platou de 
pe malul drept al leniseiului.

Mai întU însă a început 
construcția unei „fabrici de 
case". Constructorii — comu
niști și comsomoliști — s-au 
angajat să dea zor și să ter
mine această „fabrică" cu pa
tru luni mai devreme. Anga
jamentul n-a fost însă res
pectat, pentru că, de fapt, fa
brica a intrat în funcțiune cu 
șase luni mai devreme. Toiul 
muncii s-a desfășurat pe vre
me de iarnă, o iarnă siberia
na, aspră și lungă. Regula
mentul de ordine interioară al 
șantierului prevede ca la 
de grade sub zero lucrul 
fie întrerupt. Temperatura 
jungea însă șl la minus 50 
grade, dar comsomoliștii

40 
sâ 
a- 
de 
nu

coborau de pe schele. Cînd nu 
se putea altfel, se aruncau je
turi de aburi fierbinți peste 
metal și beton, dar treaba nu 
se oprea. Simionov — care 
acum e secretarul comitetului 
de comsomol pe șantier — 
mi-a povestit istoria unui 
„accident*. Klim Roghinski și 
cu alți trei comsomoliști tre
buiau să execute o lucrare di
ficilă la mare înălțime, adică 
instalarea unei carcase de me
tal După cinci ore de muncă 
pe un viscol cumplit, toți pa
tru au hotărît să coboare. 
Primii trei au coborît și au 
plecat, crezînd că Klim va 
veni și el. Dar peste două ore 
el încă nu venise acasă, și a- 
tunel s-a dat alarma. Viscolul 
era și mai cumplit, nu se 
putea merge decît în grupuri 
mari, braț la braț. Sus nu se 
vedea nimic, iar de auzit nu 
se auzea nici un zgomot din 
cauza viforului. Oare nu se 
întîmplase vreo nenorocire cu 
Klim? De ce n-a coborît cu 
ceilalți? Pe scară acum nu 
se putea urca. Atunci, Simio
nov s-a agățat de cîrligul unei 
macarale, și macaraua l-a ri
dicat pînă sus. Roghinski era 
acolo, nu i se întîmplase ni
mic. Se acoperise cu o rogo
jină, se legase bine cu frîn- 
ghii și lucra mai departe. 
Cînd l-a văzut pe Simionov 
i-a spus calm, puțin absent:

— Bine c-ai venit, Ghenea.

AjutA-mă, te rog, într-un 
sfert de oră terminăm.

Nikita Sergheevici Hrușciov 
a vizitat acest combinat de 
prefabricate și a rămas im
presionat „Bravo, băieți, le-a 
spus, ați ridicat o construcție 
minunată*. Și desigur că 
Klim. ca șl ceilalți, merita 
cinstea 
cieri.

După 
strucția, 
ceput să învețe să lucreze cu 
utilajele montate aici. Timp 
de trei luni lucrau patru ore 
pe zi la combinat, iar trei ore 
învățau. Acum, aici se lucrea
ză intens. Pe o parte intră 
materialele, iar pe cealaltă ies 
pereții apartamentelor, cu 
geamuri la ferestre, văruiți și 
tencuiți. De aici, camioanele 
transportă panourile alături, 
unde se construiește orașul 
Aici, blocurile se ridică în 
cîteva zile. Fabrica produce 
un bloc cu șapte etaje pe zi, 
iar montarea lor se face a- 
proape tot atît de repede. Un 
bloc este construit de numai 
cinci oameni. Peretele este ri
dicat cu macaraua, iar mon- 
teurii, în cîteva minute, îl 
așează pe temelie. Dar nici te
meliile nu sînt aici, de fapt, 
temelii obișnuite. Un ciocan 
pneumatic bate în pămînt, din 
doi în doi metri, niște stîlpi 
de beton, pe care se așează 
apoi blocul. După ce se mon

acestei înalte apre-

ce-au terminat con- 
comsomoliștii au în-

tează un etaj, a doua zi loca
tarii se și pot muta în eh

Tot aici se construiește un 
garaj uriaș, de 640 metri pă- 
trațt Acoperișul va fi din be
ton, va cîntări cîteva sute de 
tone, dar nu va avea nici un 
fel de stîlpi de susținere. E o 
metodă nouă, elaborată de 
către proiectanții din Le
ningrad și întruchipată în 
realitate pentru prima oară 
aici, în Siberia.

...A trecut 
gul regiment 
se af.ă aici 
plecat înapoi

lor să cîștige titlul

un an și între- 
de comsomoliști 
Nici unul n-a 

Ei au hotărît ca

șantierul 
de „șantier al muncii comu
niste". Deviza este aceasta: 
„Să muncim și să trăim după 
principiile codului moral din 
Programul partidului !*.

Am vizitat unul din cămi
nele în care locuiesc tinerii 
constructori necăsătoriți. Am 
intrat în camera numărul 5, 
în care locuiesc fierarii-beto- 
niști Ivan Gavrilov, Iandișev 
Rudolf, Ivan Vasilenco și Mi- 
șekin Vitali. Prima consta
tare : pe toți patru i-am gă
sit citind. în programul lor 
zilnic, trei ore sînt consacrate

învățăturii. Doi sînt studențl 
la fără frecvență, iar doi ur
mează școala tehnică de mai
ștri. Citesc de asemenea mul
tă literatură, au televizor în 
cameră, fac sport, corespon
dează cu tineri din 16 țări ale 
lumii (Ivan Vasilenco are pa
tru prieteni în țara noastră). 
Ultimul amănunt: toți patru 
au fost sergenți majori — a- 
vansați la acest grad în mod 
excepțional.

...Giganții Siberiei se nasc 
sub mina unor astfel de oa
meni.

ION BAIEȘU

TINEflETUL SOVIETIC

mai multi

matematicieni
de

specialiști

După ce a terminat școala medie, comsomolista Mașa Portnova a p'ecat din Moscova pen*ru 
deveni crescătoare de păsări într-un sovhoz de pe pămînturite desțelenite-

niunea Sovietică depășește 
prevederile 

în ceea ce 
cadrelor de

Acesta este comsomolistul Evghenii Ziukov, ofelar fruntaș din Ural.

yy niunea Sovk 
/ / considerabil 

septenalului 
privește pregătirea 
specialiști. Anul acesta institutele 
de învăfămînt superior și școlile 
medii tehnice din U.R.S.S. au pre
gătit circa 800.000 de specialiști 
de înaltă calificare pentru toate 
ramurile economiei și culturii na
ționale. Aceasta reprezintă aproa
pe de 15 ori mai mult dec’t 
prevederi ie pentru acest en a 'e 
planului septena'.

Printre specialiștii care și-au 
terminat studiile în acest an se 
află peste 100 000 de ingineri, 
peste 30000 de medici, 86 000 
de cadre didactice, peste 30 000 
de specialiști în agricultură și sil
vicultură.

La Moscova funcționează o 
școală de matematică cre
ată special pentru copii cu 

aptitudini deosebite. Anul acesta 
ea va da prima promoție.

începi nd cu clasa a 9-a, copiii 
se fam srizează aici cu bazele 
matematicii superioare, modul de 
funcționare al mașinilor electro- 
r. ce de calcul, metodele de cal
cule aproximative. Programele a* 
castor discipline au fost alcătuite 
de specialiști de la centrul de 
calcul ai Universității de stat din 
Moscova. Cursurile sînt predate 
ce profesori și aspiranți de la Fa- 
cj'tatea de mecanică și matema
tică a Universității din Moscova.

In prezent, elevii școlii de ma
tematică fac practică la centrele 
de calcul ale Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. și la Universitatea 
din Moscova. Sub îndrumarea ca
drelor știinfifice, ei alcătuiesc pro
grame în vederea rezolvării la 
mașinile electronice a unor pro- 
b eme tehnico-știintifice concrete.

Un institut puțin 
obișnuit

Este un institut oarecum ne
obișnuit însă cu mari perspecti
ve. Să-l vizităm. Adresa lui este: 
Moscova, fabrica „Kauciuk". 
Institutul acesta de cercetări 
științifice organizat pe baze ob
ștești are și un nume : Institutul 
obștesc al muncitorilor cercetă
tori. Majoritatea fondatorilor lui 
sînt tineri, iar organizația de 
comsomol a fabricii, îndrumată 
de organizația de partid, a dat 
un ajutor efectiv încă din pri
mele zile. Institutul acesta are 
secții și laboratoare organizate 
bineînțeles pe baza utilajului 
tehnic al uzinei și țelul său prin
cipal constă în introducerea în 
producție a celor mai bune pro
puneri de inovații, în urmărirea 
acelor probleme care nu sînt 
treepte în planul de producție 
al fabricii. Atît membrii consi
liului științific (toți muncitori 
fruntași) cît și cercetătorii nu 
primesc nici un spor de salariu 
ori prime speciale.

Și acum să vă relatăm cîte 
ceva din activitatea acestui in
stitut. Membrii lui erau preocu
pați de niște... balustrade.

Balustradele acestea sînt lungi

de 250 metri și... aleargă ziua 
întreagă. Poate că expresia nu 
e din cele mai tehnice dar Ko- 
lea Kononov, un muncitor de la 
fabrică, cercetător la institut 
mi-a explicat în termeni, după 
cum spunea el zîmbind— literari. 
După cum e firesc, la fabrica 
Kauciuk balustradele acestea sînt 
de... cauciuc. Le vede oricine 
care coboară pe scările rulante

fabrica dă o garanție de 2 ani. 
De obicei, însă deficiențele a- 
păreau în al treilea an. Deci fa
brica nu era obligată să înlo
cuiască balustradele. (Aid insă 
a intervenit înțelegerea creatoa
re a cuvîntului „calitate”). Fără 
a intra — așa după cum vă spu
neam în amănunte tehnice — 
țin doar să subliniez ci cerce
tările au durat citeva luni. Orele 
n-au mai jucat nici un roL Cer-

de la fabrica „Kauciuc** și le-am 
urat ca la cele 16 teme rezol
vate pînă acum (într-un termen 
de citeva luni) să se adauge sute 
și sute.

M. E. S. I.
sens
con-

Unul din giganții industriali care 
se înalță pe malul leniseiului, 

în Siberia

ufini oameni sînt atît da 
ocupafi ca cosmonaufii. 
Profesiunea de cuceritor al 

merilor înălțimi — poate cea mai 
nouă din istoria omenirii — cere 
o pregătire complexă, o muncă 
neîntreruptă, intensă.

Iuri Alexeevici Gagarin, cos
monautul nr. 1 al lumii, este în 
același timp și student și, în a- 
fară de marele examen al zbo
rului în jurul pămîntulul, el dă 
aici pe Pămînt, examene mal pu~ 
fin... cosmice dar importante : fi
zică, chimie, istorie, literatura. 
Cu toate acestea, Iuri Alexeevici 
a făcut o „fereastră", în progra
mul său obișnuit, pentru a răs
punde la cîteva întrebări adre
sate de către „Scînteia tineretu
lui".

întrebare : Iuri Alexeevici, cum 
vă pregătiți dumneavoastră, Gher
man Stepanovici și ceilalți cosmo
naut pentru a zbura spre Lună! 
Cum Impletifi munca de cosmo
naut cu învățătura 1

Răspuns : — Intr-adevăr, pot să 
vă mărturisesc că cosmonauții so
vietici se pregătesc să zboare și 
în Lună. Cine anume va zbura, 
eu, Gherman Titov sau altcineva 
dintre prietenii noștri cosmonaufi 
** nu s-a hotărît încă. Eu cred că 
fiecare dintre noi va primi cu

Inițialele acestea au un 
dublu. în primul rînd ele 
stituie denumirea prescurtată a

Cu Iuri Alexeevici

mare bucurie să la parte la 
acest zbor.

In ceea ce privește învățătura, 
pot spune că sînt obișnuit de mult 
cu ea. întotdeauna m-am străduit 
să nu despart aceste două activi- 
tăfi gemene. Șl înainte de a zbura 

jurul Pămîntulul am învăfat șlîn

în Cosmos va fi In primul rînd 
victoria omenirii în lupta pentru 
pace pe bătrînul și veșnic tînărul 
nostru Pămînt.

întrebare: Cum apreeiafi în a- 
cest sens ca om și ca cosmonaut 
hotărirea guvernului american 
a experimenta arma nucleară 
mari înălțimi î

Corespondență telefonică 
din Moscova

voi învăfa mereu șl In viitor pen
tru că așa e bine.

întrebare : Ce legătură vedefl 
între problema păcii pe Pămînt 
și cucerirea Cosmosului ?,

Răspuns: Omenirea și-a asumat 
în zilele noastre o sarcină mă
reață, impresionantă : să cuce
rească spațiul cosmic, să desco
pere tainele acestor întinderi ne- 
sfîrșite. Desigur, această sarcină 
poate fi îndeplinită numai în con
dițiile unei păci îndelungate și 
trainice, cu eforturile tuturor po
poarelor de pe pămînt. Numai a- 
tunci cînd are liniște, omul sa 
poate gîndi să înfăptuiască ase
menea fapte grandioase cum este 
zborul în Cosmos. Victoria omului

de 
la

nu
,____ .. _____________   ca
un nou pas pe calea intensificării 
cursei înarmărilor, ca un pericol
serios pentru pacea lumii în
tregi. Fără îndoială, experiențele
nucleare la mari înălțimi vor în
greuna viitoarele zboruri cosmi
ce, vor frîna acest asalt minunat 
al omului spre întinderile Uni
versului. lată pentru ce și eu, 
ca om și ca cosmonaut, îmi alătur 
glasul de cel al milioanelor de 
oameni din lumea întreagă care 
condamnă acest act.

întrebare : Care sînt 
rerea dumneavoastră 
Importante probleme

Răspuns : E o hotărîre care 
poate fi apreciată altfel decît

după 
cele 
care

pi- 
mal 
fră-

Realizări comsomoliste
Tinerii constructori ai comunismului în- 

tîmpină Ziua tineretului sovietic (24 iu
nie) cu mari realizări. In mai puțin de 

două luni, care au trecut de la Congresul al 
XTV-lea al Comsomolului, rîndurile organiza
ției comsomoliste au sporit cu peste 500 000 de 
noi membri.

Comsomoliștii din Leningrad au pornit ac
țiunea pentru folosirea maximă a utilajului 
industrial, pentru o înaltă productivitate a 
muncit Această inițiativă și-a găsit un larg 
ecou în rîndurile tineretului din fabrici și

uzine, mine și alte întreprinderi industriale so
vietice. Răspunzînd chemării Coxhsomolului — 
„Tineretul la mașiniI", mii de tineri și tinere 
care și-au terminat școala vin să lucreze la 
strunguri și la alte mașini-unelte.

Tinerii petroliști din Baku au plecat în Si
beria pentru a acorda ajutor tineretului din 
Irkuțk în exploatarea bogatelor zăcăminte de 
„aur negru". La rîndul lor, studenți din Mos
cova au plecat în regiunile pămînturilor des
țelenite pentru a construi adăposturi pentru 
animale, depozite, școli și cluburi.

mînfă tînăra noastră generație ? 
Veți participa la Festivalul de la 
Helsinki î

Răspuns : Am călătorit mult 
după zborul meu în jurul pămîn- 
tuluL Am întîlnit și am cunoscut 
tineri 
multe probleme care frămîntă în 
zilele noastre pe tineri, pe bă
ieții și fetele de pe toate conti
nentele. Există însă un fir roșu 
care le unește pe toate, înmă- 
nunchindu-le într-o unică aspirație: 
Pacea I

In vara aceasta mii de tineri 
de pe întregul nostru Pămînt se 
vor aduna la Helsinki, la cel mai 
mare for al tinerei generafii. Va 
fi o sărbătoare minunată a tine
reții, la care pacea și prietenia 
se vor plimba braț la braț, unind 
inimile tuturor. Nădăjduiesc că 
voi veni la această întîlnire a re
prezentanților generației mele.

întrebare : Tinerii din patria
mea v-au admirat profund fapta 
dumneavoastră eroică și vă soco
tesc unul 
prieteni ai lor. Doriți să 
safi cîteva cuvinte 1

Răspuns : N-aș vrea să 
cuvinte obișnuite, să vă 
difionala 
succese în , __
vrea, dragii mei prieteni, tineri 
din Romînia, să vă string mîinile 
simplu, cu cea mai adîncă bucu
rie, mîinile voastre harnice și 
bărbătești, cu care conduceți ma
șini și deschideți cărți, cu care 
făuriți viitorul minunat al patriei 
voastre.

din numeroase țări. Sini

dintre cei mai dragi
le adre-

vă spun 
fac tra- 

urare de fericire și 
muncă și via|8. Ăș

1 B.

Milioane
de tractoare
pe ogoarele 

sovietice
cere în mașina electronică de 
calcul a informației științifice. 
Cei doi autori și-au susținut tot 
odată cu mare succes lucrarea 
de diplomă consacrată acestei 
mașini. Și totul a pornit de la 
activitatea unui cerc științific 
studențesc organizat cu 3 ani în 
urmă. Pentru ca activitatea cer
cului să se desfășoare însă cu 
folos era nevote de o mașini

cari uneori nereușite, ore întregi 
pînă să găsești lampa ieșită din 
funcțiune. Dar toate acestea sînt 
de domeniul trecutului. Azi ma
șina există, funcționează și dă 
un ajutor efectiv în calcul. Care 
e de fapt scopul ei ?

— M.E.S.I. prelucrează datele 
obținute la recensămînt. Ne in
teresează, de exemplu, cîți ingi
neri există într-un oraș. Luăm o

INIȚIATIVA OBȘTEASCA
în metroul din Moscova, Lenin
grad ori Kiev, le vede oricine 
urcă pe scările rulante ale 
holului sălii de spectacole a pa
latului Congreselor. De aceste 
balustrade care se mișcă odată 
cu scara rulantă este mare ne
voie și uneori se întîmplă că 
unele din ele ieșeau prea repede 
din uz. Ceea ce era mai curios 
era faptul că nu toate. Dimpo
trivă : există balustrade care re
zistă ani și ant de zile. Cercetă
torii institutului obștesc al mun
citorilor inovatori au hotărît să 
ia în studiu această problemă:

cetirile trebuiau duse la capăt. 
Șl victoria a venit, W iu.pt 
cum vine de multe ori, pe neaș
teptate. După sute de ore de cer
cetări, s-a dovedit că o mică 
schimbare în procesul de vulca
nizare secundară duce la dubla
rea calității.

— Nu exagerez s puni nd că în 
ziua aceea la uzină a fost săr
bătoare — îmi mărturisea Ma
ria Mirțaeva, una din cele mai 
tinere cercetătoare. Primeam fe
licitări de peste tot de parcă 
eram actori la premieră.

l-am părăsit pe noii prieteni

institutului de economie și sta
tistică din Moscova. In al doilea 
rind ele constituie denumirea (de 
această dată neprescurtată) a 
unei mașini electronice de calcul. 
Cu această mașină plină de... în
țelepciune am făcut cunoștință 
cu citeva luni în urmă la expo
ziția de lucrări studențești or
ganizată la Muzeul politehnic 
din Moscova. A doua oară am 
auzit de ea acum citeva zile cînd 
am aflat că doi din autorii ei, 
studenți ai institutului au primit 
brevetul de inovator nr. 139159, 
pentru noul sistem de introdu-

electronică de calcul. Și după 
cum se știe, asemenea mașini nu 
se găsesc încă în... magazine. 
Studenții au hotărît atunci în 
unanimitate.

— O vom face noi. Mulți din 
noi am fost muncitori, iar cine 
nu se pricepe, va învăța.

Și munca a început. A fost 
foarte greu. Lecții, seminarii, e- 
xamene și apoi construcția ma
șinii : proiecte, transformatoa
rele pe care le-au lucrat fetele, 
schemele de funcționare, încer-

fișă perforată. Locul perforației 
din fișă arată că e vorba de in
gineri constructori. Introducem 
fișa în mașina noastră și proce
sul de lucru începe. Aici însă 
intră în funcțiune memoria ma
șinii, care datorită sistemului 
nostru a înregistrat toate datele 
despre inginerii constructori. 
Așadar, pe baza unei singura 
fise obținem rezultatele nece
sare.

— Și ce productivitate are 
M.ES.I. ?

— 50.000 de operații pe se
cundă. Să știți însă că acțiunea 
despre care v-am vorbit este 
foarte simplă. Doar la prima ve
dere pare complicată. M.E.S.I. 
poate rezolva lucrări mult mai 
complexe; comparări de date 
de pe fișele perforate, gruparea 
pe bază de indici dați și bine
înțeles înregistrarea „în memo
rie” a tuturor acestor date pe 
care le folosim de mai multe ori 
în cadrul aceluiași proces. Dacă 
este să vorbim în cifre M.E.S.I. 
poate capta 1500 de fișe per
forate pe minut.

Acestea sînt amănunte tehni
ce. Dar autorii, doi tineri foarte 
modești, adevărați tineri sovie
tici nu ne-au vorbit nimic des
pre entuziasmul care a domnit 
aici la institut, despre bucuriile 
trăite pentru fiecare detaliu pro
dus în atelierele institutului. Ei 
nu ne-au spus nimic despre fap
tul că niciunul dintre autorii 
mașinii n-au fost restanțieri, că 
au dat examene numai cu „otli- 
cino” (ceea ce ar corespunde 
notei 10).
Moscova, 16 iunie 1962

(prin telefon)

AL. STARC

Numeroșii vizitatori ai Muzeu
lui Central „V. I. Lenin” 
din Moscova au fost martorii 

unui eveniment remarcabil. O de
legație specială a constructorilor 
de tractoare din Volgograd au 
predat într-un cadru festiv muzeu
lui un dar — două modele de 
tractoare din oțel : al primului și 
al 1.000.000-lea tractor de 15 C.P. 
construite de uzină. Primul trac
tor a coborît de pe banda rulan
tă în iunie 1930, al 1.000.000-lea 
— cu prilejul celei de-a 90-a ani
versări a nașterii lui Lenin — în 
apțilie 1960.

Darurile constructorilor de trac
toare din orașul-erou de pe Volga 
au fost instalate și expuse în- 
tr-una din sălile muzeului, ocu- 
pînd un loc de seamă printre re
licvele sacre ale lui Lenin.

In U.R.S.S. există acum aproxi
mativ 2,5 milioane tractoare (cal
culate în unități de 15 CP). Nici 
tractoarele nu mai sînt aceleași. 
Intre primul model construit de 
uzina din Volgograd și cel de-al 
1.000.000-lea este o deosebire tot 
atît de mare ca între locomotivele 
inventatorului rus Polzunov sau 
ale englezului Stephenson și lo
comotivele Diesel-eîectrice din zi
lele noastre.

Iar recent constructorii de trac
toare din Volgograd au pregătit 
primele prototipuri ale unui trac
tor Diesel de mare viteză — o 
adevărată capodoperă a construc
ției de tractoare. Noi construcții 
de mașini au fost realizate și în 
alte uzine de tractoare care exiști 
în prezent în mare număr ia 
Uniunea Sovietică.
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