
-t-v.AeC3

Organ Central al Uniunii
4 PAGINI — 20 BANI

cu 110 
decît a- 
care vor 
gospodă-

Proletari din toate țările, tiniți-vă !

cinleia
tineretului
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Gata pentru recoltare

Importante economii 
la prejul de cost

Cartea tehnică la îndemîna fiecărui fînăr.
(Imagine de la biblioteca tehnică a Uzinelor Metalurgice Colibași).

Fofo: I. CUCU

Muncitorii între
prinderii regionale 
de transporturi auto 
Brașov au terminat 
înainte de termen 
lucrările pregăti
toare pentru cam. 
pania de recoltare. 
Au fost puse astfel 
în stare de funcțio-

nare 170 de auto
camioane, 
mai multe 
nul trecut, 
fi trimise
riilor agricole co
lective pentru trans
portul noii recolte, 
80 de remorci, 4 a- 
teliere mobile șl 8

Colectivele întreprinderilor in
dustriale, schelelor petroliere și 
rafinăriilor din regiunea Ploiești 
au obținut de la începutul anului 
și pînă în prezent economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste 44 000 de lei. Cea 
mai mare parte a acestor econo
mii provin din reducerea consu
murilor specifice, îndeosebi a 
metalului și chimicalelor. Fruntași 
in întrecerea pentru cît mai multe 
economii sînt petroliștii din rafi
nării care au realizat față de a- 
ceeași perioadă a anului trecuf o 
creștere de peste 5 la sută a va
lorii produselor petroliere obținu
te dintr-o tonă de țiței supus pre
lucrării. Ei au obținut totodată e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost de 12 759 000 de lei. Im
portante economii peste plan au 
fost realizate și de colectivele 
trustului de foraj-extracție Plo
iești, de uzinele constructoare de 
utilaj petrolier din Ploiești și 
Cîmpina,

Cuvîntarea
radiotelevizată

în pagina a 4-a

Un

lei
desfăcute în

pen' 
tineri 

cărții tehnice,

cisterne și autocis
terne pentru trans. 
portul benzinei.

De asemenea, șl 
în unitățile regio
nale C.F.R.-Brașov, 
lucrările de pregă
tire a parcului de 
vagoane necesare 
transportării recol
tei sînt pe sfîrșite.

LARGĂ RÀSPÎNDIRE
CĂRȚII TEHNICE!

Raid^anchetă în cîteva întreprinderi
n procesul complex al ridicării cali
ficării profesionale, literatura de spe
cialitate capătă un rol din ce în ce 
mai important. Tot mai mulți tineri 
înțeleg că realizarea unor produse de 
calitate superioară reclamă o bună 
pregătire profesională, că între cali

tate și calificare există o legătură de nedespăr
țit, Și, în acest proces, cartea tehnică constituie 
pentru tinerii muncitori un puternic izvor de cu
noștințe, un sfătuitor apropiat, care-i ajută să 
contribuie la rezolvarea problemelor ce ie ri
dică procesul de producție.

In legătură cu îeiul cum este folosită în pre
gătirea profesională a tinerilor, literatura teh
nică, de specialitate, redacția 
organizat un raid-anchetă la 
deri din țară.

ziarului nostru a 
cîteva întreprin-

Muncitor
Marți 3 iulie 1962

Cu sprijinul 
tinerilor

cei 21 de ingineri sînt fi-

a tovarășului 
N. S. Hrușciov

Zece noi magazine 
moderne la Hunedoara

ingineri
Discutam la Uzinele „Semănă

toarea" din București cu un to
varăș inginer despre documenta
rea tehnică, despre pătrunderea 
materialului bibliografic, i 
tehnice în uzină, în rîndul 
torilor.

lată, spune dînsul, 
tehnică vine în uzină ; 
un grup de oameni 
ocupă cu înregistrarea 
rea fiecărui volum, apoi alți oa
meni se ocupă de extragerea pro
blemelor care interesează în mod 
deosebit uzina respectivă. Dar 
parcă asfa-i totul ? Dacă munca 
se limitează la atît, atunci cartea 
tehnică rămîne o literă moartă, 
un volum în raft, și atîta tot. Im
portant este ca noțiunile tehnice 
cuprinse în cărți să pătrundă pînă 
la fiecare muncitor, să-l ajute în 
munca practică. Or, lucrul acesta 
nu-l pot face numai cîțiva oameni, 
care se ocupă cu problemele do
cumentării. Este necesar să se 
creeze o largă rețea de specia
liști care să ajute biblioteca și 
cabinetul tehnic în această acțiu
ne, să-i ajute pe muncitori să în
țeleagă cele citite.

Pentru crearea acelei rețele de 
specialiști care să ducă cartea 
tehnică în rîndul muncitorilor 
s-au organizat alte 21 de biblio
teci, în secții și sectoare, de care 
răspund tot atîția ingineri (orga
nizația U.T.M. și-a asumat răspun
derea să preia această inițiativă

și toți _
neri). Numeroși alji ingineri tineri 
se ocupă 
tehnice. I 
colae 
novschi etc.
măsuri : numărul cititorilor
tecii tehnice a uzinei a 
cu cîteva sute de tineri față de

de răspîndirea cărții 
Mircea Marincescu, 

Voiculescu, Ion 
Rezultatele

Ni- 
Rusa- 

acesfor 
biblio- 
crescu!

anul trecut, ajungînd la finele lu
nii iunie la cifra de 1175, iar bi
bliotecile din sectoare au atras 
în jurul lor alji 1000 de tineri. 
Gheorghe Anton, sudor, Ion 
radei, inginer, Ion Burză 
Gheorghe Covrig, frezori, 
mulfi alji tineri, sînt Cîjiva dintre 
cititorii cei mai pasionați ai 
raturii tehnice.

Succesele sînt frumoase. Și 
tuși, ideea principală, adică în
dreptarea majortăjii muncitorilor 
spre biblioteca tehnică, n-a fost 
încă realizată : mai rămîn încă 
aproape jumătate dintre munci
tori, care de la începutul anului 
n-au studiat nici un material din 
literatura de specialitate.

Cauza ?
Rejeaua de cadre tehnice, care 

să ajute în această acțiune, func
ționează încă slab, mai sînt unii 
ingineri (la „Semănătoarea" pes
te 80 la sută din personalul ingi
neresc îl forrliează tinerii), care 
rămîn pasivi față de această fru
moasă inițiativă. De ce 1

Bu
și 
Ș'

lite-

fo-

Explicația trebuie căutată în 
faptul că organizația U.T.M. s-a 
mulțumit cu recomandarea celor 
21 de responsabili de biblioteci, 
mai sus citați, in rest, a desfășurat 
o prea slabă propagandă 
tru mobilizarea inginerilor 
la popularizarea 
n-a făcut din această problemă 
o sarcină de organizație.

Cum trebuie procedat 1
Să luăm un exemplu chiar din 

uzină. In secția prelucrător II, de 
biblioteca tehnică răspunde tînărul 
inginer Nicolae Coteanu, un ute- 
misf harnic, priceput, inimos. Da
torită lui, aproape 100 de tineri 
au devenit în ultimele luni cititori 
de cărți tehnice, de materiale de 
specialitate. Săptămînal, el distri
buie în 
discută 
articole

aspecf din fimpul fazei re

gionale a concursului 
joc și voie bună" ce 

șuraf duminică la

„Cîntec, 
s-a desfă- 
Oradea

a cărții 
I munci-

cartea 
există 

care se 
și carfa-

în mine 
se extmde 

armarea metalică
In minele de cărbuni se extin

de continuu armarea metalică și 
cu prefabricate din beton a 
tajeior fi galeriilor.

Minerii din Valea Jiului, 
pildă, au introdus pînă în 
zent armarea metalică în 18 
taje frontale și 12 abataje ca
meră.

O contribufie importantă în 
extinderea armării metalice o a- 
duc muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinelor de reparat utilaj 
minier din Petroșeni, care au. livrat 
exploatărilor peste 600 stîlpi me
talici. Această metodă de susți
nere a dus la reducerea cu 15-20 
la sută a consumului de lemn și 
la creșterea vitezei de înaintare 
în abataje cu 4 pînă la 18 m pe 
lună.

seefie literatură tehnică, 
cu tinerii, le recomandă 
necesare, vin» cu mate-

I. BODEA 
EUGEN FLORESCU 

A. BARTHA
(Continuare în pag. a II-a}

Prin reducerea 
consumurilor 

specifice

de Ion Sstrati

în,- ultimul, tirpp,. în între
prinderile industriei ușoare au 
fost aplicate noi măsuri teh- 
nico-economice, în vederea re
ducerii consumurilor specifice 
de piele, talpă și alte materii 
prime.

în fabricile de încălțăminte, 
de exemplu, s-a trecut la 
schimbarea tiparelor vechi cu 
altele noi — reproiectate. Din 
calculele făcute rezultă că în 
urma aplicării acestei măsuri 
se obțin anual economii de 
materiale, din care se pot con
fecționa cel puțin 190 000 de 
perechi de încălțăminte.

O altă măsură cu efect eco
nomic important constă în în
locuirea manșoanelor de piele, 
folosite la unele 
industria textilă, 
cauciuc.

Prin aplicarea 
mintite, în industria ușoară 
se obțin economii antecalcu- 
late în valoare de aproxima
tiv 12 250 000 de lei anual.

mașini din 
cu altele din

măsurilor a-

„Bine ați venit, tovarăși stu
denți I". Așa i-a primit tova
rășul Coțofană Nicolae, secre
tarul organizației U.T.M. de la 
secția mecanic-șef a Uzinelor 
„Semănătoarea", pe studen- 
denții anului I al Facultății 
de metalurgie a Institutului 
politehnic din București, care 
au fost repartizați la practică 

în această secție.

Fofo : N. STELORIAN

(Agerpres)

La odihnă
Zilele acestea, numeroși mi

neri, muncitori forestieri, con
structori de mașini și aiți oa
meni ai muncii din întreprin
derile regiunii Maramureș, au 
plecat să-și petreacă conce
diul de odihnă la munte sau 
la mare.

De la începutul anului, nu
mai prin sindicate au fost tri
miși la odihnă sau tratament 
aproape 4 000 de oameni ai 
muncii.

n rîvna și în emu
lația socialistă care 
au caracterizat și 
caracterizează lucră, 
rile de construcție 
din orașul Iași și 
mai ales cele de 

sistematizare din Piața Unirii, 
lunile din urmă au adus bătrînei 
urbe moldovene un spor de noi 
și mîndre frumusețuri.

împreună cu proaspetele și 
elegantele blocuri care înca
drează falnic centrul și fostele 
periferii urbane, pînă hăt din
colo de bariere, peisajul ieșean, 
înavuțit zi de zi de silințele 
muncitorilor, capătă o fiziono
mie din ce în ce mai distinctă.

La strădania meșterilor vârst- 
nici care, urcați pe schele mî- 
nuiesc cu hărnicie mistriile și 
dreptarele, se adaugă și contri
buția entuziastă a tineretului.

Numărul orelor de muncă pa
triotică efectuate astfel se cal
culează azi cu miile. Așa, de 
pildă, în noua și splendida sa 
înfățișare arhitecturală, așeză- 
mîntul cultural din capătul de 
sus al străzii Lăpușneanu care 
e Casa Tineretului, a putut fi 
inaugurat și datorită tinerilor 
muncitori și studenți ieșeni care

au ajutat la zidărie și la co- 
fraje, realizînd economii în ul
timul semestru al anului trecut, 
de circa jumătate de milion de 
lei. De asemenea, în întreg orașul 
s-au dat în folosință, în 1961, 
20 de apartamente a căror ma
noperă nu a costat nimic, a- 
cestea efectuîndu-se cu partici
parea tineretului.

Dar acțiuni ca acestea nu s-au 
mărginit numai la ajutorul acor
dat muncitorilor calificați în pe
rioadele de vîrf 
de pe șantiere, 
clădirilor recent 
demolări.

Nu de mult, împreună cu to
varășul Radu Miron, inginerul- 
șef al Ocolului silvic Iași, am 
colindat vreme de jumătate de 
zi prin împrejurimile de din
colo de centura lașului unde se 
lucrează de zor la întreținerea 
viitoarelor păduri și crînguri 
aflate deocamandată în stare de 
puieți orînduiți în nesfîrșite și 
verzi pepiniere. Încîntați de pa
norama ce ni se oferea ochilor, 
ne gîndeam Ia codrii de frasin 
de altă dată care, bogați în 
frunzețuri, se zideau în olatu- 
rile lașului cel de demult.

ale lucrului 
la finisările 

durate sau la

Codrețurile acelea sînt amin
tite doar în cronicile slavone, 
fiindcă și pe-aici, prin vecinăta
tea lașului, ca peste tot în țară, 
pe timpul apuselor pentru tot
deauna regimuri, straiul cel 
verde și întineritor al molcome
lor dealuri moldovene, a fost 
desbrăcat, despuiat mai cu totul.

Orașul nou al zilelor noastre 
nu putea fi însă lăsat așa mai 
departe și nu mai putea supor
ta rușinea agrosilvică 
de înainte de 1944. 
cela șapte coline care 
orașul s-au început 
anii trecuți imense plantații de 
felurite arboreturi. Buna purta
re de grijă a 
într-o tot mai 
tineretul.

Intr-adevăr, iată-ne poposind, 
dincolo, dimpotrivă lacului Ci- 
ric. Intr-una din tinerele plan
tații de-aci, tocmai au coborît 
dintr-un autocamion vreo 30-40 
dt, muncitori de la Fabrica „Țe
sătura B”, cei mai mulți dintre 
ei utemiști. Au coborît la iu-

moștenită 
Pe toate 
străjuiesc 
încă din

acestora o are, 
demnă de laudă,

țeală, au pus mina pe sape și 
prind a prăși pe îndelete. Intre 
ei o deosebim pe Lucreția 
Holban, o textilistă brunetă. Nu 
are decît 23 de ani, e membră a 
organizației U.T.M. din sectorul 
filaturii, și a mai fost aici și în 
alte zile. Tinerii din întreprin
dere s-au angajat ca în timpul 
lor liber să scoată din buru
ieni, lucrînd zilnic, dimineața 
sau după-amiaza, după ce ies 
din fabrică 30 de ha de puieți 
de stejar, de paltin, de pin, de 
salcîm și de sălcioară. împreună 
cu ea prășeso cot la cot, bucu- 
rîndu-se de soarele care le bron
zează fețele, Aurica Teșoiu, Ele
na Chițescu, Maria Bîrlădeanu, 
Sofia Bițucă și încă multe altele.

Ca și aici unde vegetația lu
xuriantă e întregită abundent 
de puieții abia odrăsliți, cei mai 
mulți plantați încă din 1960, 
pe zeci și zeci de hectare, Oco
lul silvio a îmbrăcat cu esența 
de pădure și alte suprafețe do 
teren din vecinătatea orașului.

Astfel, în bazinul Țicăului, 
din apropierea bojdeucii lui 
Creangă și pînă departe spre 
Șorogari și spre capătul satului 
Cîrlig, pe tot firul scurgerii 
pîrîului Calcaina, unde, pînă

(Agerpres)

La parterul noilor blocuri 
de locuințe din orașul Hune
doara s-au deschis în ultimul 
timp 10 magazine moderne 
pentru desfacerea produselor 
alimentare și industriale.

La Deva, Simeria, Călan, în 
Valea Jiului și în alte centre 
industriale și localități rurale 
din regiune, rețeaua comerțu
lui de stat și cooperatist s-a 
mărit în cursul acestui an cu 
50 de unități noi.

Spațioase, elegante, unele 
dintre ele iluminate floures- 
cent, aceste magazine au creat 
populației posibilitatea unei 
tot mai bune aprovizionări cu 
mărfuri. Numai în primele 
cinci luni și jumătate, de e- 
xemplu, prin rețeaua comer
țului de stat și cooperatist au 
fost desfăcute în această re
giune mărfuri a căror valoare 
întrece cu 118 milioane 
valoarea celor 
aceeași perioadă a anului tre-

a cîntecului și jocului
uminică, la Ora
dea, a avut loc 
faza regională a 
concursului „Cân
tec, joc și voie 
bună", închinat 
celui de-al VIII-

lea Festival Mondial al Tine
retului. în rînduirea armonios 
pastelată a noilor blocuri 
muncitorești din centrul Ora
diei, trec în rînduri strînse, 
purtînd drapele, sute și mii 
de tineri. Dinspre partea de 
sud a orașului, vine o altă 
coloană de tineri îmbrăcațj 
sărbătorește în pitorești cos
tume naționale. Din toate păr
țile, de pe toate străzile ră- 
sună cîntecul și voia bună. 
Cartierele noi și vechi ale O- 
radiei se trezesc în această 
voioșie 
gem în 
tori de 
Fabrica . _ ,.
lidaritatea", salariați ai ICRA 
sau colectiviști din Ineu; ti- 
neri artiști sticlari de la Pă
durea Neagră sau presatori 
de la Refractara Aleșd ; iarăși 
tineri colectiviști — de astă 
dată cei din Mădăraș — („ce 
vor face ei în acest concurs, 
se întreabă careva, vor ține 
și aici sus renumele colectivei 
lor?“) — trec echipele de 
dansuri din Șimleul Silvaniei 
sau din i - - - 
din Vașcău 
purtînd cu 
lor costume 
mină roșul, negrul și albul și 
motive folclorice noi, mai cu 
seamă secera și ciocanul, în 
cusăturile costumelor strălu
cind de albeață și apret ale 
colectiviștilor din Hălmagiu 
sau Bratca Oradiei. S-au 
prins cu toții la braț și îna
intează cîntînd. Trec rînduri,

molipsitoare. Distin- 
coloane tineri munci- 
la C.F.R. sau de la 
de încălțăminte „So-

rînduri, aproape 3 000 de ar
tiști amatori din satele și o- 
rașele regiunii Crișana. Fan
farele, participante și ele la 
concurs, cîntă marșul defilării 
sportivilor.

Pentru a ajunge pe scenele 
teatrelor din Oradea sau pe 
pista stadioanelor s-au între
cut sat cu sat, comună cu co
mună, gospodăriile agricole 
colective între ele, lăsînd în 
urmă-le 2 397 de formații ar
tistice din care au evoluat 
29 926 de artiști amatori.

279 de spectacole au dat bri
găzile de agitație, răscolind 
satele cu cîntecul lor, specta
cole care alcătuiesc tot atîtea 
prilejuri de popularizare în- 
tr-un chip tineresc a luptei 
pentru 5 000 de kg porumb la 
hectar neirigat, pentru întă
rirea economică a gospodării
lor colective, pentru forma-

rea și dezvoltarea unei con
științe înaintate, socialiste. Și 
corurile au făcut să răsune 
bucuria vieții noi, dragostea 
fierbinte 
tru. Dar 
îndelung 
de a da 
frumusețe a 
jocul ca și melodia fiind ex
presia bucuriei muncii împli
nite, a vieții fericite.

Pe scena teatrului de vară 
sau pe cea a teatrului din 
parc și, seara, pe scena din 
pădurea Băilor Victoria, ca și 
în cursul ziiei pe stadioane, 
tinerii au interpretat piese de 
teatru, au făcut dovada mă
iestriei lor în dansul popular 
sau în țălăzuirea vocilor în 
marele cor de 150 de persoane

ROMULUS ZAHARIA
(Continuare în pag. a Iii-a)

pentru partidul nos- 
dansatorii ? A fost 
aplaudată strădania 

la iveală nesecata 
folclorului nou,

adâncul Bihorului, 
sau Marghita, 

toții minunatele 
naționale. Predo-

Citiți în pag. II un reportaj de la mitingul aviatic desfă
șurat duminică pe aeroportul internațional Bănoasa.

Foto : V. RANGA

nu demult se aruncau gunoaiele 
târgului, au și crescut sprinteni 
și în putere pe o întindere de 
o sută de hectare, circa un mi
lion de puie(i. Alte 20 de hec
tare s-au plantat pe dealul Ce- 
tățuiei, pe versantul dinspre 
Ciurea, vreo 30 de hectare 
mează a se planta, asemenea 
măgura de la Galata, încă 
la Țicău 1

Ca miine, mult năzuitele 
duri vor îmbrățișa cu farmecul 
lor întreg orașul.

Dar încă de pe acnm, din ini
ma lașului ești în circa 20 de 
minute cu autobuzul dincolo de 
bariera Socolei, spre Bucium, la 
Cirio sau în tirgușorul Copou, 
sus pe culmea Cetățuiei Bau 
Galatei. îndată te și afli rătă
cit printre dulci și ispititoare 
murmure cîmpenești, pe sub 
poală de grațioși tufani, printre 
sfioase flori și sub ploaia de lim
pezi ciripiri cu care păsările, în 
zborul lor prin frunzișurile vii
toarelor păduri, umplu și desfa
tă văzduhurile. La toate aceste 
înnoitoare 
museți își 
siderabil

și binecuvântate fru. 
aduce aportul ei con- 

tinerimea noului
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La geamuri, zeci 
chipuri, îmbujorate de 
de peste zi, pline de 
se înghesuiesc printre 

de flori de pădure.

X.
Lfp

și

de

urcat 
Cris-

in 
de tineri. Am 
Diham, de unde 
Pîrîul Rece, iar 
coborît la Pre-

de säptäminä
Trenul intră încet în Gara 

de Nord, învăluit in luminile 
neonului, 
sute de 
soarele 
zîmbet, 
buchete
Și peste o clipă peronul este 
inundat de turiști, este inun
dat de veselie. Odată cu tre
nul acesta ți se pare că în 
București-Nord a fost adus 
ceva din farmecul munților. 
E trenul special O.N.T. „Car- 
păți". Ruta: Predeal—Bucu
rești.

Mii de tineri din Capitală 
și-au petrecut timpul sîmbătă 
după amiază și duminică pe 
munte, escaladînd creste și 
dominind cu privirea văile, 
gustind farmecul nopții pe
trecute la cabane și admirind 
peisaje de o rară frumusețe. 
Acum iată-i întorși mai ve
seli, reconfortați după zilele 
petrecute la munte.

Unde au fost ? Ce-au vă
zut ?

Iată cîteva relatări ale dru
meților de duminică.

— De la noi, de la Fabri
ca de încălțăminte „Carmen“ 
— ne spune rihtuitoarea Buc
șa Cornelia — au plecat 
excursie 40 ' 
urcat la Gura 
am trecut la 
de acolo am 
deal. Este prima mea excursie 
la munte.

— Și ce impresie v-a făcut ?
— Îmi pare rău că pînă 

acum n-am știut ce frumuseți 
ascund munții. I-am și spus 
conducătorului grupului nos
tru : sînt abonată de azi la 
toate excursiile ce se vor or
ganiza.

— Pentru mine — mi-a spus 
Dumitru Ispas, electrician ■ la 
I.C.A.B., aceasta este a 11 -a 
excursie făcută în acest an
in fiecare duminică merg pe 
alt traseu. Și nu vă închipuiți 
ce de prieteni mi-am făcut. 
Pînă anul ăsta eram mai sin
gur și mai retras, dar acum 
uitați-vă, și și-a scos carne
tul. E plin de adrese, de nu
mere de telefoane, de noi tra-

see. Pe traseul Susai Piatra 
Mare a urcat duminică grupul 
de turiști de la Întreprinde
rea „Galenica“, format din 
peste 50 de tineri.

— Cabana Susai, unde am 
dormit — ne-au spus tovarășii 
Dumitru Ofrim și Hilda Ta- 
covorian de la „Galenica" 
— este foarte bine amenajată, 
iar cabanierul ne-a primit — 
„bucuros de oaspeți“ cum se 
spune. Găsești aici nu numai 
confort dar și tot ceea ce poa
te face o seară plăcută: mân
care bună și muzică plăcută, 
cărți și jocuri distractive.

Nu în aceeași măsură s-au 
simțit turiștii care au poposit 
sîmbătă seara la Clăbucet, 
unde cabanierul s-a dovedit a 
fi o gazdă puțin primitoare, 
după cum ne-a informat mai
strul Teodor Săvulescu de la 
„Electromagnetica“.

— Nici măcar farfurii nu ni 
s-au dat. Căci, zicea tovară
șul cabanier, nu-i 
ne facă serviciul 
știm că asemenea 
tot mai puține 
fi înlăturate.

Alte grupuri < 
întreprinderile 
printre care „

obligat să 
ăsta, 
cazuri 
că ele

turiști, 
bucureștene 

,Viscofil“, Uzi
nele de utilaj chimic Bucu
rești și altele au 
la Cota 1400 și pe 
tian, la Vîrful cu Dor și Pis
cul Cîinelui, au fost pe Valea 
Albă și la cascadele Vînturiș. 
Ei s-au întors în București cu 
amintiri de neuitat, dornici să 
înceapă o nouă săptămână 
de muncă cu forțe noi.

Pasagerii celor 15 vagoane 
ale trenului special O N.T. 
Carpați s-au risipit pe străzile 
Bucureștiului. Dar ei au ră
mas legați totuși prin prie
tenia înfiripată în timpul 
excursiei și prin promisiunile 
reciproce, că duminica vii
toare se vor întîlni din nou, 
pentru o nouă drumeție 
munte sau la mare.

Vă prezentăm două imagini din 
întrecerile Spartachiadei de vară 
a tineretului la care și-au disputat 
înfîietatea membrii C. S. școlar 

„Banatul".

eroportul Interna
țional București- 
Băneasa a fost 
duminică înconju
rat din trei părți 
de un brîu viu, 

multicolor: mii de bucureșteni 
s-au adunat aici pentru a ur
mări mitingul aviatic organi
zat cu prilejul deschiderii 
concursului internațional de 
parașutism al R.P.R. la care 
participă sportivii parașutiști 
din R. P. Polonă, R. P. Un
gară și reprezentanții noștri.

Toate privirile erau ridicate 
spre cer. Pe fondul norilor, în 
spațiul aerian al aeroportului, 
avea să se desfășoare capti
vantul spectacol 
al sportului mă
iestriei și curaju
lui.

Iată, trei ste
le verzi au țîș- 
nit spre slăvi. 
Este binecunoscu
tul semnal avia
tic : „Zborul poa
te începe 1” Chiar 
în fața publicului 
planoriștii, 
cărușii” 
cum sînt 
zburătorii 
urcat în carlingă, 
remorchere au umplut cîmpul 
cu cîntecul motoarelor și, la 
un semnal de fanion, au în
ceput să ruleze. Cîteva clipe, 
apoi s-au desprins de sol. Mi
tingul a început.

La bordul planoarelor zboa
ră tineri muncitori ca Nico
lae Mihăiță și Vladimir Pîsla- 
ru, care în timpul lor liber 
practică planorismul sportiv, 
zboară instructorii aeroclubu
lui central „Aurel Vlaicu“, 
zboară maeștri ai sportului. 
Planoarele au „declanșat“ 
(s-au desprins de avioane) și 
iată-le înscriind grațioase și 
largi viraje. La mare înălțime 
a fost declanșat un planor cu 
raze albastre desenate pe a- 
ripi. Coboară, vertiginos. în 
coada lui s-a aprins o lumi
nare fumigenă și lasă o dîră 
roșiatică pe cer. Coboară... 
Miile de inimi bat emoționa
te. Iată-1, redresînd. făcînd 
un loping, încă unul, o ran- 
versare spectaculoasă, apoi o 
întoarcere pe spate. Zboară 
pe spate. Se răstoarnă, cade 
vertiginos, și apoi urcă din 
nou, șuierînd. Pilotează maes
trul sportului Mircea FineScu,

la 
de 
în 
al 
de

Întors de cîteva zile de 
concursul internațional 
planorism al R. P. Polone, 
cadrul căruia a cîștigat 
doilea diamant la insigna
aur a F.A.I pe care o poartă.

In timpul programului de 
planorism, cei mai tineri avia
tori, aeromodeliștii, au făcut 
demonstrații în fața tribune
lor cu liliputanele lor aparate 
de zbor

In spațiul aerian a apărut 
o formație de trei avioane, 
vopsite în alb, cu cruci roșii 
pe aripi. Trec la joasă înălți
me și, ca la un semn, printr-o 
trapă specială deschisă sub 
fuselaj au fost lansate trei

U

la

S. SPIREA

Aseară, în nocturnă, echipe
le de fotbal Rapid București) 
și Petrolul (Ploiești) au termi
nat la egalitate : 2-2.

Iată trei avioane IAK-18, 
pilotate de maeștrii sportului 
Constantin Manolache, Ștefan 
Calotă și Mihai Ionescu. Se 
apropie, rasmutează și urcă 
cu motoarele în plin. Execută 
un spectaculos viraj, apoi 
„pică“ din nou și într-o ur
care pe verticală se îndepăr
tează unul de altul executând 
figuri acrobatice.

Programul de acrobație in
dividuală executat pe avioane 
Zlin-226 Trener, de piloții 
Constantin Manolache, Ștefan 
Calotă și Ilie Crîșmaru, con
stituie un antrenament pen
tru campionatul mondial de 
acrobație

MĂIESTRIE
„pes-

aviației 
numiți 
fără motor, 

avioanele
mici parașute sub care erau 
legate trei pachețele. Sînt a- 
vioanele sanitare. Ele sînt 
cunoscute peste tot în țara 
noastră. Aviația sanitară, 
creație a regimului nostru de 
democrație populară, trans
portă anual mii de bolnavi, 
doctori, tone de medicamente, 
sînge pentru spitale și dis
pensare.

Publicul aplaudă călduros 
pe aviatorii care sìryt totdea
una gata pentru îndeplinirea 
misiunilor de apărare a sănă
tății oamenilor muncii.

Un entuziasm nestăvilit a 
stîrnit pasionanta „vînătoare 
de balonașe“ executată de pi- 
loții Traian Rotaru și Nicolae 
Badea. Să prinzi cu elicea și 
să spargi din prima încercare 
balonul ce urcă 
înseamnă să 
maestru.

Au urmat 
țiile de zbor 
în formație 
Băjenaru, Botezatu, Onciu — 
formația de avioane legate 
între ele — piloți Manolache, 
Giorgi și Ionescu — și spec
taculoasele zboruri de acroba
ție individuală.

spre slăvi, 
fii un adevărat

apoi demonstra- 
cu motor : zbor 
clasică — piloți

Campionatul categoriei Â
Campionatul categoriei A de 

fotbal a programai duminică 6 
din cele 7 jocuri ale celei de-a 
26-a și ultima etapă a popularei 
competiții. Dinamo București, e- 
chipă cu șanse aproape sigure 
de a intra în posesia titlului de 
campioană a țării a terminat la 
egalitate, 2—2 (1—2) la Timișoara 
cu Știința. In Capitală, pe stadio
nul ,,23 August", Steaua a cîști-

gat cu scorul de 3—0 (1—0) me
ciul cu Dinamo Bacău. Singura 
echipă care a cîștigat în depla
sare a fost Progresul învingătoare 
cu 2—1 (1—1) în fața formației 
Steagul roșu. La Arad, UTA a în
vins cu 2—0 (1—0) pe Minerul 
Lupeni. In rest s-au obținut re-» 
zuitatele : Cluj : Știința—Dinamo 
Pitești 5—1 ; Petroșeni : Jiul Pe
tri la—Metalul Tîrgoviște 7—0.

In prima zi a tur
neului internațional de 
handbal în 7 
Belgrad pentru 
Tașmaidan" 
masculină a R. 
mine campioană a lu
mii, a Învins cu sco
rul de 13—7 (3—5) e- 
chipa Danemarcei. 
Punctele echipei noas-

de la 
„Cupa 
echipa 
P. Ro-

tre au iost realizate 
de Schmidt (4), Moser 
(2), Oțelea (3), Teii- 
man (2), Costache și 
lvănescu.
iezi au Înscris 
sen (3), M. 
frammer, P. 
si Pe Ier sen.

In celălalt
:hipa iugoslaviei a în-

Un grup de «liete timișorene 

în timpul unui recent antre

nament.

LARGA RÀSPÌNDIRE
V

CĂRȚII TEHNICE!
(Urmare din pag. I)

riale în sprijinul celor care învață 
la cursul de ridicare a calificării 
sau al celor care se pregătesc 
să-și ridice categoria de înca
drare. lată însă că alături (dincolo 
de perete), la secția VI prelu
crări, lucrurile nu mai stau fot așa. 
„Cartea tehnică ?... Sînt alți tova
răși care răspund de această 
problemă...”, spun unii dintre ti
nerii ingineri. Ca și cînd n-ar fi 
și sarcina lor....

E limpede că organizația U.T.M. 
n-a popularizat suficient metodele 
bune, experiența bună, nici pe 
tinerii fruntași în acțiunea de răs- 
pîndire a cărții tehnice. Aceeași 
situație este și la serviciul tehno
logic, la serviciul control de cali
tate și în alte ateliere și secții.

...Să ne mulțumim cu un succes 
pe jumătate ?

— In întreprindere, ni 
ne, se duce o acțiunle 
pentru economisirea

de

Pentru da- 
Han- 

Nielsen, 
Nielsen

vins cu scorul 
12—11 (3—3) echipa 
S. P. Ungare. Cel mai 
>un jucător al gazde- 
'or a iost Milkovic 
zare a Înscris 7 punc- 
e. Din echipa ma- 
ihiară s-a remarcat 
"eher autorul 
puncte.

aeriană, care se va 
desfășura în acest 
an în R. P. Un
gară și la care 
vor lua parte și 
aviatorii romîni. 
Acest program cu
prinde figuri im
puse de regula
mentul F.A.I. și 
un program liber 
ales, cuprinzînd 
cele mai grele fi
guri ale gamei de 
acrobație aeriană. 
Iar piloții noștri 

dovedit că vor apăra 
cinste culorile aeroclubu- 
pe care îl reprezintă. Ei 

fost răsplătiți cu entuziaste 
aplauze.

Brusc, toate privirile s-au 
îndreptat spre un punct ne
gru ce crește neașteptat de 
repede. Sunetul unui puternic 
motor de avion umple văzdu
hul și, ca o săgeată albastră, 
un aparat IAK-11 trece în 
mare viteză, la joasă înălțime, 
peste tribune. Privirile îl ur
măresc uimite. Redresînd, a- 
vionul urcă drept în sus, urcă 
pînă aproape de poala norilor. 
Apoi încă o trecere, și încă 
una, însoțite de o întreagă 
gamă de figuri acrobatice. 
Zboară pilotul de încercare 
Octavian Băcanu, maestru al 
sportului. El este deținătorul 
unui record mondial de zbor 
de durată executat pe un a- 
vion de construcție romî- 
nească.

Revelația demonstrației avi
atice de duminică a consti
tuit-o lansările de parașutiști. 
Iubitorii acestui minunat sport 
al voinței și curajului au pu
tut urmări, sub cupola multi
coloră a parașutelor pe maes
trul emerit al sportului 
Gheorghe Iancu, executînd un 
salt cu deschidere întîrziată a 
parașutei, pe Elena Băcăoanu, 
Ion Negroiu — maeștri ai 
sportului — și Vasile Sebe 
executînd saltul din imelman 
(figură acrobatică).

Și iată și prima probă din 
concursul internațional de pa
rașutism al R.P.R. pe anul 
1962. Pe cerul înseninat, au 
înflorit nuferii albi ai para
șutelor poloneze și maghiare, 
multicolorele cupole ale para
șutelor romînești. A început 
lupta între sportivii parașu
tiști pentru triumful măie
striei în pilotarea parașutei 
spre punctul fix, lupta pentru 
mult rîvnitul titlu de cam-' 
pion. Cine va cîștiga ? E greu 
de spus acum. Miile de spec
tatori care au participat la 
miting le-au urat parașutiști- 
lor, prin aplauze, prin admi
rație, prin dragostea cu care 
i-au urmărit: succes !

Vedere parțială a ștrandului cu apă fermală de la băile Her- 
culane.

Fofo: N. S. STELORIAN

Note

In fiecare zi, în fiecare oraș, 
acasă sau la locurile de muncă 
sosirea presei este așteptată 
cu nerăbdare.

Dar iată că 
gații le cer 
plece la drum. Și, tot firesc, 
din trenul cu care călătoresc 
caută prima stație de unde 
să poată cumpăra ziarul pre
ferat.

La ora 13,25 în gara Brașov 
auzj aproape cu regularitate 
următoarea discuție dintre 
numeroșii călători ai trenului 
2004 și responsabilul chioșcu
lui „D. P.“ (Difuzarea Presei).

— Cum, nu sînt ziare? Doar 
ziarele sosesc în Brașov pe 
la orele 11 !

— Sosesc, e adevărat, nu
mai că la gară sosesc puține.

La Predeal, trenul oprește 
foarte departe de peron (de 
mai multe luni se fac unele 
construcții în gară), iar la Si
naia chioșcul de ziare se 
află tocmai în incinta gării, 
și trenul nu stă decît un mi
nut. La Ploiești-Sud nu se 
vînd ziare. Astfel, călăto
rul care pleacă din Sibiu di
mineața pe la orele 8, n-are 
posibilitate să citească un ziar

anumite obli- 
cetățenilor să

în timpul celor 9—10 ore de 
mers pînă la București.

Dar să întreprindem o călă
torie pe distanța Timișoara- 
București. Rapidul nr. 12 plea- 
că de la Timișoara la orele 
13,48 (oră la care aici n-a a- 
juns încă presa). La Turnu- 
Severin cobori însă nerăbdă
tor. Presa e deja de mult so. 
sită. Sosită în gară, dar nu și 
la... chioșcul gării.

încă 2 ore. La Craiova ;
— Regret, dar nu mai e nici 

un ziar.
La ora 20,48 la Roșiori-Nord 

chioșcul s-a închis, iar la 
22,04, cînd sosește rapidul de 
Timișoara în București-Nord, 
ziarele s-au terminat.

O demonstrație la fel de 
precisă se poate face și pen
tru liniile București-Iași. Fapt 
care ne-a ’ ' 
demnăm
Difuzarea Presei să ia măsuri 
pentru ca în gări să se asi
gure un număr mai mare de 
ziare. în acelaș timp pentru 
trenurile pe distanțe lungi 
n-a fi rău dacă s-ar repartiza 
un număr de ziare care să fie 
puse în vînzare chiar la so
sirea acestor trenuri în gară.

EUGEN FLORESCU

determinat să-i în- 
pe tovarășii de la

Spectacol prezentat 

de Ansamblul artistic

Proporții 
nemuitumitoare

Ce valoare are cartea tehnică 
pentru ridicarea calificării tinerilor 
se poate vedea foarte bine dacă 
cercetezi rezultatele obfinufe în 
producfie de către tineri. Raidul 
ia Uzinele de tractoare din Bra
șov a confirmat că, acolo unde 
literatura de specialitate se ci
tește și rezultatele în producție 
sînt bune, iar unde nu există in
teres pentru aceasta, se mai dau 
produse de slabă calitate, este 
mare procentul de remanieri.

In uzina brașoveană ni s-a vor
bit, cu mult respect despre unii 
dintre tinerii muncitori.

se spu- 
susținută 
sculelor.

Unul dintre fruntași este, de pildă, 
Constantin Diculescu, strungar la 
secția șasiuri. Lunar, Diculescu e- 
conomisește scule în valoare de 
300—400 de lei.

— Sînt desigur multe căi prin 
care poți ajunge la economisirea 
sculelor, spune strungarul de |a 
șasiuri. Pe mine însă 
cel mai mult faptul 
cărți tehnice. Cum ?

Și, el povestește.
prioritate acele cărți care tratea
ză despre formele geometrice ale 
sculelor de așchiat. Face schițe, 
calcule, compară cuțitele lui cu 
cele descrise în literatura de spe
cialitate. Urmărește, de asemenea, 
în această privință experiența 
strungarilor fruntași, metode des
crise în broșurile editate de In
stitutul de documentare tehnică. 
Constantin Diculescu nu se re
zumă însă numai la afît. Citește 
și acele cărți care privesc re
zistența materialelor, noțiuni 
despre compoziția diverselor ma
terii prime. In funcție de carac
teristicile diverselor materiale el 
își alege apoi scula de așchiat co
respunzătoare cu forma geometri
că cea mai potrivită. întotdeauna 
discută și cu ceilalți tineri, cu 
muncitorii în vîrstă, cu experiență 
asupra noutăților apărute în pri
vința sculelor de așchiat.

Urmăream fișele de cititor ale 
multor tineri, fișe în care erau 
înscrise numeroase titluri de 
cărți la proiectantul Mihai Mayer, 
inginerul Virgil Necșoiu, frezorul 
Liviu Moga și mulți alții. Discu- 
tînd apoi în secții și ateliere ni

m-a ajutat 
că citesc

Citește cu

s-au arăfat realizările lor în pro
ducție.

Uzina din Erașov are o biblio
tecă tehnică bogată; 16 500 de 
volume și sute de reviste de spe
cialitate din țară și de peste 
hotare. Nu peste tot sînt însă 
îndemnați tinerii să citească li
teratura care le este din belșug 
pusă la dispoziție. La secțiile șa- 
siu, montaj și rodaj sînt peste 800 
de tineri dintre care... 150 ci
tesc cărți din bibliotecă. Frezo
rul Constantin Constantin, de pil
dă, n-a citit, de cînd a terminat 
școala profesională decît foarte 
puține cărți tehnice. Poate și 
de aceea printre produsele lui 
apar unele de slabă calitate. La 
secția motor sînt, de asemenea, 
numai... 10 cititori din 300 de 
tineri care lucrează aici.

In cinci luni...
26 de cititori

ni s-ar părea de
realitatea

Oricît 
neverosimil, totuși 
aceasta este : la întreprinde
rea textilă din Pitești, în pri
mele 5 luni ale anului, biblio
teca tehnică a avut numai 28 
de cititori dintre care un nu
măr foarte mic de tineri. Răs
foiești cu 
cititorilor și 
vine a crede 
cei aproximativ 1 500 de tineri 
ai întreprinderii.

Oare de ce există aici, o 
asemenea situație, de neinvi
diat ?

întrebat despre o asemenea 
situație, tovarășul Nicolae

Drăguț, secretarul comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere, 
ne spunea:

— Cu vreo lună în urmă 
tinerilor li s-au împărțit 20 
de exemplare din cartea „Pre
lucrarea bumbacului în țesă- 
torie“.

Oare cu aceasta organizația 
U.T.M. și-a făcut datoria ?, 
Sînt organizații U.T.M. ca 
cele de la țesătoria III B, 
preparație III B, preparații 
I A și altele care nu se ocupă 
de mobilizarea tinerilor la ac
țiunea de ridicare a califi
cării. Asemenea organizații 
se ocupă cu atît mai puțin de 
antrenarea tinerilor la citirea 
cărților tehnice.

Firește că în situația de 
față, comitetului U.T.M., tutu
ror organizațiilor U.T.M. din 
întreprindere le revin sarcini 
foarte importante.

Este necesar ca organiza
țiile U.T.M. să desfășoare o 
mai intensă muncă politică în 
rîndul tinerilor, să facă în așa 
fel încît cartea tehnică să de
vină un bun și apropiat prie
ten al fiecărui tînăr, un aju
tor de nădejde în îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan.

VIOREL TONCEANU
meci e-

«= Un drum sigur, spre succese. 
Desen de: V. VASILIU

T.

atenție fișele 
parcă nu-ți 

gîndindu-te la specifice, 

inițiativă

La biblioteca tehnică a Uzine
lor „lndependența"-Sibiu ni s-a

In sala de concerte a Radio- 
televiziunii a fost prezentat 
de către corul Ansamblului 
artistic al U.T.M. și de către 
tineri soliști laureați ai unor 
concursuri nationale și inter
nationale, un interesant pro
gram artistic. In program au 
figurat piese corale despre 
partid („Înainte, partidul ne 
conduce” de Marin Constan
tin) despre pace (Final din 
„Oda păcii” de Händel, „Zbu- 
rați porumbei" de Dunaevschi) 
despre patrie („Te iubesc țara 
mea" de N. Kirculescu). De 
un deosebit succes s-au bucu
rat de asemenea prelucrările 
după unele cîntece populare 
romînești și străine „Fetițele 
toate dragi îmi sînt" de Or
lando di Lasso, „E frumos și

bun"
• ;«

de Passereau, „Missi- 
aranjament coral de 

„Suită din
sippi'
Gheorghe Bazavan, 
Oaș’’ de Dariu Pop etc. Înde
lung au fost aplaudați tinerii 
soliști Constantin Dumitru 
(„Lenin e cu noi“ de M. Ves- 
can și „Baladă” de Mus- 
sorgski), Cornel Rusu („Dragu- 
mi e mîndră de tine" de T. 
Brediceanu) și Constantin 
Drăghici „Somnoroase păsăre
le“ de Flondor).

Recitarea de versuri din 
diferite poezii în strînsă le
gătură cu conținutul fiecărui 
număr, înaltul nivel artistic 
al interpretării au făcut ca 
programul să fie deosebit de 
apreciat de cele cîteva sute de 
spectatori.

spus, de la bun început, că or
ganizația U.T.M. sprijină mult di
fuzarea cărții tehnice în rîndul 
tinerilor muncitori, desfășoară ac
țiuni specifice, are inițiativă în 
îndrumarea tinerilor spre a fo
losi literatura de specialitate în 
scopul ridicării calificării lor pro
fesionale.

— Mergeți, de exemplu, la 
montaj, ni s-a adresat bibliofe- 
cora. Aici, fiecare tînăr este citi
tor de literatură tehnică.

Să ne oprim deci la atelierul 
montaj, să Vedem ce acțiuni spe
cifice a întreprins organizația 
U.T.M. pentru ca fiecare tînăr să 
devină un cititor pasionat.

— Noi, spune loan Dicoiu, se
cretarul organizației U.T.M. am 
judecat simplu : dintre toate căile 
ce duc la ridicarea calificării, li
teratura tehnică este cea 
accesibilă tinerilor. Citirea 
cărți de specialitate se poate 
cu ușurință în timpul liber,
cere condiții speciale. Pornind de 
la aceste considerente, organiza
ția U.T.M. din atelierul montaj a 
urmărit, ca fiecare tînăr să devină 
un prieten al cărții tehnice.

— In acest scop, ne explică

mai 
unei 
face 

nu

loan Dicoiu, biroul (■”“ -
permanent legătura cu tovarășii 
de la bibliotecă, -a urmărit care 
dintre tineri o frecventează și care 
nu trec cu lunile pe acolo, lucru 
ce ne-a ajutat să-i îndreptăm 
pe tineri spre lectură. Nicolae 
Stănilă și Tecoanță Nicolae, de 
pildă, nu prea citeau. Intr-o zi 
noi î-am chemat la biroul organi
zației U.T.M.

— Ce-aveți de gînd să faceți, 
băieți, cu pregătirea voastră pro
fesională, i-am întrebat. Priviți pu
țin în jurul vostru. Toți sînt mai 
bine calificați, execută produsele 
cele mai complicate și fac trea
ba aceasta bine.

Tinerii au dat jenați din umeri 
și au spus, ca pentru ei : „păi, o 
să ne străduim să ne ridicăm și 
noj calificarea...".

— Cărți tehnice citiți ?
Tinerii au răspuns negativ. Bi

roul U.T.M. a hotărîf pe loc ca 
unul dintre tinerii bine calificați 
și anume Gross Lukas să se ocupe 
de cei doi, să le arate ce cărți 
tehnice să citească, să discute cu 
ei pe marginea celor citite. In 
adunările generale, utemiștii Te- 
coanță și Stănilă au arătat apoi 
ce citesc, cum îi ajută în muncă 
literatura tehnică.

U.T.M. a ținut

Care este acum nivelul 
profesional ?

— întrebați 
ne spune secretarul 
tineri mult apreciați, au 
la cabinetul tehnic. Se 
saltul făcut.

Organizația U.T.M. se ocupă 
cu perseverență pentru ca tinerii 
să îndrăgească citirea literaturii 
tehnice. Fiecare inginer și tehni
cian tînăr are sarcina concretă să 
se ocupe de un grup de tineri 
muncitori, să-i îndrume, să le a- 
rate ce trebuie să citească, să 
poarte apoi discuții pe marginea 
nelămuririlor ivite.

pe meșterul 
’ U.T.M.

lor

lor, 
Sînt 

inovafii 
remarcă

0

a

importantă 
sarcină

organizației
Raidul 

nostru a 
deosebit 
zarea studiului temeinic al lite
raturii de specialitate pentru ri
dicarea calificării profesionale a 
tinerilor muncitori. Numeroși sînt 
tinerii care folosesc cartea teh
nică pentru continua îmbogățire 
a cunoștințelor de specialitate 
și ori de cîte ori au de rezol
vat o problemă a procesului 
producție.

Nu se poate trece însă cu 
derea că în întreprinderi 
există unele organizații 
care subapreciază 
studierii literaturii 
tate și nu întreprind

organizat de ziarul 
scos în evidență rolul 
pe care-l are organi-

de

ve
rnai 

U.T.M. 
însemnătatea 
de speciali- 

acțiuni

eficace pentru răspîndirea ace
steia. Se întîmplă deobicei astfel: 
în uzină sosesc cărți tehnice, re
viste și broșuri de specialitate, 
se organizează vastul material 
documentar pe probleme, este 
trecut în diverse fișe dar în cele 
din urmă la acest material are 
acces un număr mic ■ de persoa
ne, în special ingineri și tehni
cieni. Firește că această practică 
trebuie combătută cu tărie și 
luate toate măsurile pentru ca 
literatura tehnică să pătrundă 
peste tot, să fie de folos fiecă
rui muncitor. Și aici organizațiilor 
U.T.M. le revine un rol important. 
Ele trebuie să desfășoare, prin 
forme multiple, în colaborare cu 
responsabilii bibliotecilor, cu ca
binetele tehnice, cercurile A.S.I.T., 
o propagandă vie și eficace 
penfru răspîndirea și studierea 
literaturii de specialitate. In ma
joritate, bibliotecarii din între
prinderi sînt tineri. Organizația 
U.T.M. este datoare să se ocupe 
mai îndeaproape de ei. să-i în
drume pentru a munci în așa fel 
încît fiecare muncitor tînăr să 
devină un cititor pasionat al căr
ții tehnice.

O problemă de prim ordin în 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
în această privință este cultivarea 
gustului pentru citit la tinerii mun
citori. Nu este desigur aceasta 
un lucru ușor. Trebuie o muncă 
perseverentă, continuă, trebuie o 
intensă popularizare a experien
ței bune obținută de tinerii frun
tași în propagarea cărții tehnice, 
a celor mai buni cititori ai lite- 
rofurii da specialitate și a rezul
tatelor obținute de ei în muncă.



VIATA DE ORGANIZAȚIE Recepție u prilejul celei de a 
a proclamării Republicii

doua aniversări 
Ghana

O sărbătoare
a cîntecului

CA1ITATEA
în secția de sculerie a Uzi

nei „Rulmentul” din Brașov 
lucrează 130 de utemiști.

Felul cum au muncit aceștia 
în ultimele luni, cum și-a des
fășurat activitatea organiza
ția de bază U.T.M., sarcinile 
ce le stau în față în viitor ; 
iată pe scurt ce a cuprins 
darea de seamă semestrială 
prezentată de secretarul or
ganizației de bază U.T.M., Ni
colae Lădaru.

în această perioadă organi
zația de bază U.T.M. a desfă
șurat o largă muncă politică 
pentru cunoașterea și însuși
rea de către fiecare utemist, 
de către fiecare tînăr a hotă- 
rîrilor și documentelor de 
partid în scopul unei mai 
bune înțelegeri a importanței 
pe care o prezintă pentru în
treaga economie națională a- 
sigurarea livrării la timp, în 
sortimentele planificate și de 
bună calitate a rulmenților.

în ultimele luni, pe baza 
indicațiilor C.C. al U.T.M., or
ganizația de bază U.T.M. a 
acordat mai multă atenție an
trenării tinerilor în întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cate, sprijinirii lor pentru a 
se ridica în rîndurile 
șilor.

O mare atenție, în 
teri, a fost acordată 
producției. Din secție 
plecat niciodată matrițe 
scule care să nu corespundă 
cerințelor C.T.C.-ului. Tinerii, 
marea lor majoritate, lucrează 
bine, cu răspundere, se stră
duiesc și reușesc să execute 
lucrări de înaltă calitate. Exi- 
genți, ei au discutat acum a- 
cele neajunsuri care mai frî. 
riează munca unor tineri.

— Vasile Tăulescu și Mir- 
cea Negoie — spunea în cuvîn- 
tul său maistrul principal 
Victor Boldiș — sînt din rîn- 
dul acelora care au fost citați 
de două ori în darea de sea
mă. Prima dată atunci cînd 
au fost criticați cei care lip
sesc de la cursul de ridicare 
a calificării și a doua oară a- 
tunci cînd au fost citate nu
me de tineri care au rebutat 
unele piese. în zilele noastre 
cînd în secție, ca în întreaga 
uzină, se introduc mereu uti
laje noi, ajungînd să lucrăm 
chiar cu mașini electronice, 
acela care nu învață mereu, 
zi de zi, nu o va scoate la ca
păt. Petr Brînduș și alții se 
socot atotștiutori, refuză să 
ia loc în bancă la cursurile 
de ridicare a calificării. Re
zultatul : Atotștiutorii noștri 
nu știu să citească un desen 
tehnic.

în discuții utemiștii 
pus ca toți tinerii să 
cadrați într-o formă 
dicare a calificării.

Strungarul Eugen Lipan a 
ridicat în adunare o problemă 
importantă :

— Toți vorbim — spune el 
— de ridicarea calificării, dar 
nici unul din noi nu ia atitu
dine împotriva faptului că 
biblioteca volantă din secție 
trebuie să ne pună la înde- 
mînă ultimele noutăți tehnice.

în cuvîntul său inginera 
spunea că

ale întîrziaților afișate la ga
zeta postului nu au fost, după 
cum bine a apreciat adunarea, 
de natură să creeze o opinie 
de masă puternică împotriva 
indisciplinaților. Apreciind ac
tivitatea bună a postului ute- 
mist de control, participanții 
la adunare au subliniat nece
sitatea ca problema discipli
nei să fie pusă în discuția unei 
adunări generale.

— Grupele U.T.M. create pe 
ateliere nu și-au îndeplinit în 
această privință așa cum ar 
fi trebuit atribuțiile lor, a fost

Pe marginea adunării 
generale de dare 

de seamă semestrială 
a organizației 

de bază U. T. M. 
din secția sculerie 

a Uzinei „Rulmentulu 
din Brașov

frunta-

dezba- 
calității 
nu au 

sau

au pro- 
fie în
de ri-

Ivona Florescu 
lupta împotriva indisciplinei 
a constituit un obiectiv 
seamă al postului utemist de
control. Cele cîteva caricaturi

de

informații
du
cea

în zilele de sîmbătă și 
minică, participanții la 
de-a 27-a Reuniune generală 
a Comisiei Electrotehnice In
ternaționale au făcut o vizită 
la Constanța și în stațiunile 
Mamaia și Eforie de pe lito
ralul Mării Negre.

La Constanța, oaspeții au 
Vizitat șantiere de construcții 
ale noilor blocuri de locuințe, 
muzeul arheologic și acvariu- 
mul.

Luni au fost reluate lucră
rile Reuniunii generale a
C.E.I.

de părere maistrul Nicolae 
Iștoc. Ele ar fi trebuit să fo
losească mai ales metoda care 
a dat bune rezultate, de a 
aduna la sfîrșitul schimbului 
pe toți utemiștii și a pune în 
discuția lor pe acel care a 
tîrziat de la program.

în hotărîrea adunării, 
propunerea utemiștilor, 
trecut sarcina instruirii pînă 
la sfîrșitul acestei luni a or
ganizatorilor de grupă : sarci
na comitetului de a ajuta gru
pele să-și desfășoare mai 
bine activitatea, să-și îndepli
nească sarcinile care le revin.

Cu multă maturitate s-a dis
cutat în adunare și despre 
nesocotirea de către unii ti
neri, puțini la număr, a indi
cațiilor 
gineri. 
David 
un caz 
postul utemist de control. Ute- 
mistul Ion Băncilă a primit 
comanda executării a 24 bu
căți matrițe pentru o mașină 
de presat. Băncilă, cu îngîm- 
farea care-1 caracterizează, 
sigur pe el, a luat schița teh
nică și fără s-o examineze cu 
atenție a închis-o în dulap. E 
drept, cu luni în urmă el mai

în-

la 
s-a

date de maiștri și in- 
Comunistul Mihai 

a citat în adunare 
semnificativ sesizat de

executase o astfel de cornati, 
dă. Pe parcurs, 
fusese modificat
Astfel, că la un cap, în loc să 
facă o rază de 
cît prevede schița, Băncilă, a 
făcut, așa cum și-a amintit, o 
rază de 1,5 milimetri ceea ce 
a dus la rebutarea matrițelor. 
Adunarea generală a criticat 
cu asprime această atitudine 
și prin hotărîrea adoptată 
cere comitetului organizației 
de bază U.T.M. să întreprindă 
acțiuni politico-educative de 
creștere a răspunderii fiecă
rui tînăr pentru munca pe 
care o face ; s-a cerut ca ase
menea cazuri să fie puse în 
discuția adunării generale.

Discuțiile purtate în special 
în jurul sarcinilor ce revin 
organizației U.T.M. privind 
mobilizarea mai activă a în
tregului tineret din secție la 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la sporirea calității pro
duselor, au evidențiat în ace
lași timp necesitatea unei mai 
susținute activități politico
educative. Dacă pe linia an
trenării tineretului la practi
carea unor discipline sportive 
s-au dobîndit succese merito
rii care situează organizația în 
rîndul fruntașilor pe uzină, în 
ceea ce privește activitatea 
cultural-artistică tinerii s-au 
arătat nemulțumiți. Exigenți, 
utemiștii s-au arătat nemul
țumiți de felul în care 
se desfășoară activitatea cu 
cartea ; puțini sînt purtătorii 
insignei „Prieten al cărții”. 
S-a propus antrenarea unui 
mare număr de tineri la for
mațiile artistice ale uzinei și 
constituirea în secție a unei 
brigăzi artistice de agitație.

Utemiștii au dezbătut cu 
maturitate activitatea lor, a 
organizației de bază U.T.M. 
din ultimele luni. Criticînd lip
surile ce s-au manifestat, au 
făcut în același timp prețioase 
propuneri. Dezbaterile din a* 
dunarea generală de dare de 
seamă semestrială dau astfel 
garanția că pe viitor, organi
zația de bază U.T.M. de la 
secția sculerie a Uzinei „Rul
mentul“ din Brașov, îmbună- 
tățindu-și munca politico-edu
cativa, va mobiliza mai activ 
pe toți tinerii la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la realiza
rea unor produse numai de 
bună calitate.

matriței îi 
unele detalii.

0,3 milimetri

I. ȘERBU

întreprinderea textilă Găvana Pi
tești. Tinerele filatoare Sanda 
Pleșa și Maria Șerben, fruntașe 
în secția ringuri, își controlează 

reciproc calitatea firelor.

Foto : AGERPRES

Colectivul Teatrului „Țăn
dărică“ s-a înapoiat luni 
Capitală venind din R.P. 
lonă unde 
Festivalul 
teatrelor de păpuși șl mario
nete care a 
șovia între 11 și 26 iunie. La 
festival, organizat sub auspi
ciile Uniunii internaționale a 
marionetiștilor U.N.I.M.A), 
colectivul Teatrului „Țăndă
rică“ a prezentat spectacolul 
„Cartea cu Apolodor“ de 
Gelu Naum obținînd diploma 
pentru cel mai bun spectacol 
acordată de Ministerul Cultu
rii și Artei al R.P. Polone, 
în continuare, păpușarii ro
mâni au întreprins un turneu 
de cîteva zile în orașele Cra
covia, Lublin, Varșovia, unde 
au dat spectacole cu „Mina cu 
5 degete" și „Micul 
care s-au bucurat de 
succes.

In capitala 
s-au desfășurat 
prilej, lucrările 
VlII-lea Congres U.N.I.M.A. 
la care a luat parte și o de
legație din țara noastră. In 
noul prezidiu al Uniunii inter
naționale a marionetiștilor a 
fost aleasă și Margareta Ni- 
culescu, directoarea Teatrului 
„Țăndărică“.

a participat 
internațional

avut loc la Var-

R.P. 
cu 

celui

POP
De unde vine titlul neobiș

nuit al cărții ? Autorul îi lă
murește dublul înțeles, tehnic 
și simbolic. In limbajul lami- 
noriștilor expresia înseamnă 
„timpul efectiv în care cilin
drii laminorului funcționează 
din plin“, adică unitatea de 
măsură supremă a muncii 
respective. Pentru Pop Si
mion, termenul are însă un 
sens figurat, mai prețios, ge
neralizat la întreaga activi
tate a țării, constituind orele 
de „vibrație omenească pe 
care o realizăm muncind, 
gîndind, construind“.

In căutarea impulsurilor ge
neratoare de fapte eroice, de 
inițiative îndrăznețe, de trans
formări de caractere, au 
fost străbătute mai multe do
menii de muncă, au fost con
sultați exponenți ai progresu
lui dobîndit de conștiința so
cialistă. Se cuvine reporteru
lui Pop Simion recunoașterea 
meritului de a nu se fi lăsat 
în voia terenului, de a fi ur
mărit sistematic, dincolo 
varietatea chipurilor, un 
biectiv îndrumător, plin 
rezonanță socială și etică ac
tuală. Suita de convorbiri al
cătuind volumul a căpătat 
astfel o unitate lăuntrică și 
un interes de principiu. Răs
punsurile obținute cum le nu
mește Pop Simion — sînt în
fățișate sub forma unor por
trete (ale minerului, strun
garului, zidarului, oțelarului 
etc.). Unele în totalitate, al
tele doar episodic, insuflă în 
adevăr „vibrației omenești" 
urmărite, vibrația literară ne
cesară, concretizează miș
carea lăuntrică a personali
tății muncitorului, gîndirea, 
acțiunea și temperamentul 
său, individual. Despre meș
terul zidar Novițki se preci-

de
o-
de

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Ghanei la 
București, E. K. Dadzie, a ofe
rit duminică seara o recepție 
în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, cu prilejul celei 
de-a doua aniversări a pro
clamării Republicii Ghana.

La recepție au luat parte 
tovarășii: Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Tuzu, minis
trul Metalurgiei și Construc
țiilor de mașini, Ioan Constant 
Manoliu, ministrul Justiției, 
Eduard Mezincescu, adjunct

al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și ai 
Consiliului de Stat, reprezen
tanți ai Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, studenți din 
țările Africii 
țara noastră.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

și jocului
(Urmare din pag. I)

care studiază în 
ziariști.

Pe lotul 
porumbului 

„5000“

In cel mai
Anul acesta colectiviștii din 

regiunea Argeș, au însămânțat 
cu griu o suprafață de 160 000 
ha. In multe raioane ca Dră- 
gănești-Olt, Costești și Slatina, 
griul este bun pentru secerat. 
Știind că fiecare intirziere în
seamnă pierderi din recoltă, 
colectiviștii din aceste raioane, 
au început recoltatul griului. 
In raionul Drăgănești-Olt s-a 
secerat pînă acum griul de pe 
o suprafață de 593 ha. Printre 
cei mai harnici gospodari sînt 
colectiviștii din comuna Seaca 
unde numai în

scurt timp
peste 100 de ha. 

din comuna
fost secerate 
Colectiviștii 
Ghimpețeni au secerat 200 ha. 
O muncă susținută s-a desfă
șurat și în cele două gospodă
rii colective din comuna Mi- 
hăești. După terminarea recol
tării orzului, de două zile s-a 
trecut la seceratul griului. 
Colectiviștii sînt hotăriți să 
termine recoltatul păroaselor 
în cel mai scurt timp.

AURELIA POPESCU 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului“ 
pentru regiunea Argeș

Colectiviștii din comuna Ucu- 
riș, raionul Salonta, acordă o a- 
tenție deosebită lotului de pe 
care și-au propus să obțină 5000 
kg porumb boabe la hectar. Pînă 
acum ei au executat două prașile, 
una mecanică și una manuală a- 
sîgurînd totodată densitatea de 
35 000—40 000 de plante la hec
tar. Pe fiecare hectar au fost 
împrăștiate cîte 100 kg azotat 
de amoniu. Colectiviștii și-au 
propus ca pe acest lot să exe
cute trei prașile mecanice și tot 
atîtea manuale.

Făcînd lucrările de întreținere 
la timp și de calitate superioară, 
plantele s-au dezvoltat bine și 
promit o recoltă mai mare de- 
cît cea planificată.

NICOLAE BOGLUȚ 
profesor

al colectiviștilor din Tăut cînd, 
în mijlocul pădurii au cîntat 
„Republică, măreață vatră“. 
Printre cei aflați pe scena 
spectacolului de gală cînta și 
mărunțica Elisabeta Gavriș, 
tînără colectivistă în vîrstă de 
16 ani. Cînta cu un glas cald, 
de soprană, dar tot atît de 
melodios ca și colectivistul 
Ion Bondor, basul cel mai pro
fund din cîți au cîntat pe 
scena aceea.

Printre dansatoare apare 
Hideg Suzana, ștanțatoare la 
„Solidaritatea" ; este însoțită 
de cele mai bune prietene ale 
ei — Sandor Nela, Holubae 
Maria, Somoghi Maria și No- 
ghy Irina. Au încins vestitul 
ceardaș. Se aplaudă îndelung; 
fecioreasca și ceardașul sînt 
dansuri specifice locului și-ți 
trebuie artă pentru interpret 
tarea lor la nivelul exigențe
lor. După dansul fetelor, pa
tru pionieri, cu căciuli mițoa- 
se pe cap și înalți de-o șchioa
pă — cei mai tineri finaliști, 
au între 9 și 10 ani — joacă 
crișeneasca. Sînt: Ciocoi Emi
lia, Sabău Maria și „feciorii“* 
Pîrvu Ion și Gurzău Ion — 
ultimul, o revelație a dansului 
cu figuri — elev al neîntre
cutului dansator Vasile Sa
bău, colectivist la atelaje în 
gospodăria din Măieriște. Cel 
mai mic 
spune:

— Am 
Sîntana; 
teamă; apoi de alții; și apoi 
încă de alții. O să trecem și 
acum... spune inimosul.

în dansul lui Portace Ion, 
tînărul fierar colectivist din 
Mileacul Șimlăului, distins cu 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M. pentru activitatea lui 
în gospodărie, învîrtind-o pe 
Kelemen Viorica, exprimă ti
nerețea plină de voie bună, 
cu adevărat fericită, pe care 
o trăiește el și tovarășii lut

...Tinerii din brigada artis
tică a vestitei colective din 
Mădăraș se vor fi înființat la 
sediul lor, unde tovarășul Ma
ghiar, președintele, i-or fi în
trebat de ce s-au clasat în 
concurs pe locul III, și, ca un 
bun gospodar, îi va fi între
bat de ce „vioara-premiu“ nu 
se afla la tineretul colectivei 
ci la alții?! Vor fi răspuns 
atunci tinerii din brigada ar
tistică că Miclăuș, Birta sau 
Hasaș, Nuț și Bondar, sînt in- 
terpreți buni, e drept, dar nu 
atît de buni ca cei din bri
găzile artistice din Borod, 
Aleșd, sau din Aldești-Gura 
Honț, fapt pentru care au 
fost premiați.

Și se vor mai fi gîndit 
tinerețea e tinerețe, vor fi 
alte prilejuri de cîntat. Atunci 
vor răsuna tot atît de plin, 
cu tot atîta belșug voia bună 
și cîntecul.

Din Craiva sau din comu
nă Dr. Petru Groza, din Dio- 
sic sau Brusturi, de la fabrica 
„Solidaritatea“ și din toate fa
bricile și din toate gospodă
riile agricole colective, din 
toate părțile regiunii Crișa- 
na, tineretul a venit să în- 
tîmpine la faza regională a 
concursului „Cîntec, joc și 
voie bună" apropiatul Festi
val mondial de la Helsinki.

Pînă noaptea tîrziu, în cel 
mai splendid decor — natura
— cu 
gizor, 
marele
— (în

două zile au

»

Foto : ION ZAMFIR

Harnic și priceput îngrijitor 
este tînărul Dumitru C. Rusu 
de la sectorul zootehnic al 
G.A.C. Țibucani. Fotografia lui 
se află în permanentă pe pa

noul fruntașilor.

dintre dansatori ne

trecut de cei din 
de ei mi-a fost întîi

prinț”, 
mult

Polone 
același 

de-al

(Agerpres) Și

că 
Și

SIMION: „ORELE CALDE
zează că ridică la Onești 
nu numai case, ci și con
științe. Metafora nu e goală. 
Cîteva cazuri prezentate di
rect, ilustrează succesul unor 
metode pedagogice originale, 
pentru că mânuitorul lor nu 
recurge la 
și repetate, 
viață foarte 
tinăr codaș,
în brigada sa și l-a antrenat 
într-un ritm susținut, maistrul 
l-a învățat cum să-și cheltu
iască rațional banii, mergînd 
cu el la cumpărături, la al
cătuirea „zestrei" indispen
sabile. Pe un îndrăgostit de 
o fată interesată și frivolă îl 
așteaptă în liniște să se dez-

prelucrări seci 
ci la lecții de 

inspirate. Pe un 
după ce l-a luat

care stirnea zîmbete la etatea 
lui, însă pe deplin întemeiată: 
„Io-s cadru format la Bicaz... 
Cum poate trăi cineva în re
gimul democrat-popular fără 
să știe ce-i meseria de be- 
nist ?“. Are umor, alternează 
cu abilitate respectul șl fami
liaritatea. Jurnalul pitoresc pe 
care-l ține îl face atrăgător 
și reprezentativ pentru noile 
generații de tineri dornici de 
a-și afirma aptitudinile, de a 
atinge trepte tot mai înalte 
în munca lor, în maturizarea 
lor, în împlinirea ființei lor. 
In Dumitru Scînteie de la A- 
telierele Grivița se confruntă 
„parcă doi oameni, doi aju-

blemă de morală, de etică 
socialistă.

In general, preopinenții re
porterului scot în relief pre
ocupările lor întinse, depășind 
orizontul strict tehnic, efortul 
de a asimila munca unui act 
de creație, de a-și gîndi 
gestul fizic, imediat, în pers
pectiva idealului colectiv, al 
socialismului. Acest ideal mo
bilizează rezervele de energie, 
de inventivitate și de abnega
ție ale minerilor și strungari
lor, ale oțelarilor și zidarilor. 
Laminoristul Pândele, cel cu 
„șaptezeci de mii de ore la 
bază“, cel care „se joacă cu 
oțelul de un sfert de veac“, 
buchisește împreună cu fiul

CRONICA LITERARA

meticească, să se încredințeze 
singur de justețea avertismen
tului pe care i-l dăduse.

Zidarul își impune așadar 
profilul de om înaintat, prin 
tactul și iscusința pedago
gică manifestată in înțe
legerea și îndreptarea firilor 
dotate cu resurse pozitive, 
însă pe o latură sau alta, 
încă înapoiate, 
piriu, dar plin 
tească și de 
toasă, puiul 
Erdos Francisc 
un șantier printr-un fals in
spirat de o intenție nobilă; 
ca să se califice în meseria 
de mecanic, și-a ascuns vîrsta 
— avea numai treisprezece 
ani! — și s-a dat drept unul 
de șaisprezece. „Impostorul“ a 
devenit excavatorist, a practi
cat cu îndemînare mai multe 
meserii, vădind cutezanță, riv- 
nă și o mîndrie profesională

Mărunțel, pir- 
de tărie sufle- 
ambiție sănă- 

de țăran secui 
a debutat pe

tori... Unul zice: „Fă, Dumi
tre cum ai făcut și ieri și a- 
laltăieri, că pricepeai și bună 
ziua !“. Sare al doilea : Ușor 
de zis, frățioare, dar pricepe- 
rea-i cuțit cu două tăișuri. 
Te vinde ușor. Prinde rugină 
dacă nu-1 ascuți mereu, să 
aibă forță, strălucire!“. Biruin
ța celui de al doilea glas e 
confirmată de inovațiile reali
zate de-a lungul anilor, de că
tre veteran. Interesant e mai 
cu seamă că bătrînul cu su
flet tinăr are sarcini și în
deletniciri multiple. Ca agita
tor comunist și făuritor de 
noi cadre, e stăpînit de ne
cesitatea autoperfecționării, își 
propune mereu noi obiecti
ve, caută noi soluții dovedind 
înalta conștiință socialistă. 
Pentru el, odată cu tehnica 
avansată, cu înalta calificare 
profesională, „lupta pentru 
calitate“ reprezintă o pro-

Ì

■ ;

(Agerpres)

i
de locuințe date în folosință la Bacău.Noi blocuri
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său teme de matematică, căci 
„meseriile pretind“ și tot el, 
în vederea călătoriei in Ceho
slovacia, învață dintr-un vo
cabular ceh.

O latură caracteristică orîn- 
duirii noastre — armonizarea 
vieții personale cu cea socială 
și productivă — a intrat în 
raza atenției lui Pop Simion. 
Același Pândele, laolaltă cu 
tovarășii săi, știe să se a- 
muze... serios. La pescuitul 
duminical, așteptînd prada, ei 
își pun întrebări cu privire 
la planurile de producție a- 
nuale și de perspectivă ale 
țării, ca în jocul „cine știe, 
cîștigă“. Întrepătrunderea de 
planuri apare absolut firească. 
Autenticitatea, de altfel, este 
calitatea de bază a reportaju
lui și a celor mai izbutite por
trete din „Ore calde“.

Cum se explică însă estom
parea, abstractizarea altor 
imagini, suprapunerea pînă 
la uniformitate a „răspunsu
rilor“ pe care le dau minerul, 
strungarul, pantofarul, sau 
chiar oțelarul atît de bine cu
noscut Ștefan Tripșa ? Ieșite 
dintr-o experiență, dintr-un 
contact comunicativ cu oa
menii, portretele apelează la 
un repertoriu de mijloace 
destul de variate. Pop Simion 
nu lucrează numai cu pensula, 
nu „zugrăvește“ numai. Expu
ne biografii, citează fragmente 
de autobiografii, deschide dia-

loguri. Comentează, sugerează 
o atmosferă de 
tr-un detaliu 
mici incursiuni 
chiar aprecieri 
tabil din acest 
dere răspunsul 
cuiește pe mare". Vînătoarea 
de delfini decurge ca o „aven
tură“, ca o luptă în aerul în
cărcat de sare al mării. Spiri
tul de echipă în cadrul căreia 
fiecare membru își detașează 
silueta se impune însă pe dea- 
supra elementului de senza
țional ca una din particulari
tățile stilului nou de muncă 
și de viață. Prin urmare nu 
mijloacele lipsesc reporterului. 
Atunci 1 Am spune că tocmai 
prisosul lor. Mai exact mânui
rea lor neechilibrată, nesubor
donată materialului de viață 
corespunzător și chiar unei 
anumite rezerve față de eloc
vența directă a faptelor, a 
confesiunii, a punctului de ve
dere al eroului. Sacrificîndu- 
se impresia nemijlocită, se 
obțin efecte „literare“ inutile 
sau uneori contraindicate. In 
răspunsul pantofarului locul 
unui chip precis conturat îl 
ia o alegorie a „calității“ cu 
care scriitorul discută excesiv 
și prea publicistic. Alteori se 
emit apeluri cam retorice, im
proprii personajelor (vezi răs
punsul olarului) sau se substi
tuie limbajului eroului 
al autorului — uneori în 
inadecvat.

Respectînd consecvent 
atît specificul reportajului, 
cum îi recomanda un cronicar 
(domeniu care de altfel se ca
racterizează tocmai prin folo
sirea procedeelor aproape ale 
tuturor celorlalte genuri) — cît 
și indicația vieții înseși, cerin
țele impuse de specificul 
caracter al modelelor, Pop Si
mion a închegat cele mai 
bune portrete din carte. Con
tribuind la încetățenirea con
cepției socialiste, creatoare, 
despre omul și munca sa, 
despre căile de formare și 
plămădire a personalității de 
tip nou — „Ore calde“ consti
tuie un reportaj comunicativ, 
„cald“ cum îl arată și titlul, 
și expresiv pentru virtuțile 
povestitorului și nuvelistului 
pasionat de actualitate.

MIHAI PETROVEANU

lucru prin- 
relevant, face 
psihologice și 
lirice. Este ci- 
punct de ve- 

„celui ce pes-

în Editura politică 
a apărut:

SS în acțiune
408 pa«. 10,60 lei

Volumul, tradus din lim- 
ba germană, prezintă citi
torilor o culegere de docu
mente întocmită de Comi
tetul luptătorilor din rezis
tența antifascistă din R.D. 
Germană, în care sînt re
constituite crimele săvîrși- 
te de SS.

cel mai desăvîrșit re- 
entuziasmul — și cu 
interpret — tinerețea 

numele a 30.00 de ar
tiști și sportivi) s-a cîntat 
viața nouă și fericită a tine
retului patriei noastre.

Trustul foraj Tg. Jiu

CINEMATOGRAFE
Pirații aerului: Patria, E. 

Pavel, Alex. Sahia, 23 Au
gust ; Cînd comedia era re
ge : Republica, București, Gh. 
Doja, Miorița ; Două repri
ze în iad: Magheru, Tinere
tului, B. Delavrancea ; Numai 
o glumă: V. Alecsandri, I. C. 
Frimu, Volga, Libertății; 
Urme tăcute : Lumina, înfrăți
rea între popoare ; Scrisoare 
de la o necunoscută : Victoria, 
1 Mai; învierea (ambele se
rii) : Central, V. Roaită, Fla
căra ; Program pentru copii — 
dimineața; Pompierul atomic 
după-amiază : 13 Septembrie ; 
Călătoriile lui Gulliver: Tim
puri Noi; Șoferii iadului: Ma-

cel 
mod

nu

xim Gorki; Casa surprizelor : 
Cultural ; Aventurile lui Kros: 
Alex. Popov, Donca Simo, 16 
Februarie ; Duelul n-a avut 
loc: 8 Martie; Omul amfi- 
bie: Grivița; Focuri în munți: 
C. David, 8 Mai; Post-restant: 
Unirea ; Iubire încătușată ; T. 
Vladimirescu ; Comedianții: 
Munca, Drumul Serii; Raze 
pe gheață: Popular, Arta, Lu
ceafărul ; Un om trece prin 
zid : Moșilor, I. Pintilie ; Dacă 
ții Ia mine: M. Eminescu, G. 
Coșbuc ; Pompierul atomic: 
Floreasca ; Tom-degețelul: G. 
Bacovia ; Un meci neobișnuit: 
Olga Bancic ; Austerlitz: 30 
Decembrie; Profesiunea Doam
nei Warren: Aurel yiaicu.

Anunță că recrutează cadre cu pregătire medie 
pentru examenul de admitere prin concurs la 
Institutul petrol, gaze șl geologie București șl 
Institutul politehnic, pentru următoarele fa

cultăți :
INSTITUTUL DE PETROL, GAZE ȘI GEOLOGIE 

geologie tehnică 
exploatarea zăcăminte- 
gaze 
mașini și utilaj petrolier

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 
— Facultatea de electrotehnică

— Facultatea de
— Facultatea de 

lor de țiței și
— Facultatea de

— facultatea mecanică

Doritorii se vor adresa Ia serviciile de cadre și 
invățămînt de Ia întreprinderea foraj Zătrenl, 

Bilteni, și I.T.A.B.T. Tg. Jiu

ANUNȚ
Trustul minier Deva, regiunea Hunedoara 

face următoarele angajări:
— 3
— 3
— 4
— 2
— 3
— 2
— 4
— 4
— 4

ingineri constructori 
ingineri electromecanici 
tehnicieni mineri 
tehnicieni constructori 
tehnicieni electromecanici 
ingineri economiști 
ingineri geologi și geologi 
ingineri topografi 
tehnicieni topografi

Pentru Exploatarea 
Minieră Certej Săcărîmb

inginer electromecanic 
inginer topograf 
tehnician topograf 
tehnician electromecar 
geolog 
inginer 
maiștri

Pentru 
Minieră Muncelul Mi

— 2 Ingineri
— 1 inginer
— 1 maistru
— ! inginer

— 1
— 1
— 1 
— 1 
— 1 
— 1
— 8

miner 
mineri
Exploatarea

mineri 
economist 
miner 
geolog

— 1 tehnician topogi-
— 2 sudori
— 10 artificieri
— 20 muncitori calificați (mi

neri. ajutori mineri).

Pentru Exploatarea 
Minieră Ghelar:

— 2 ingineri mineri
— 5 maiștri mineri
— 60 mineri
— 100 ajutori mineri
— 120 vagonetari
— 30 muncitori necalificați.

Angajarea se face cu înde
plinirea condițiilor de studii 
și vechime, conform 
1053/1960 pentru 
tehnic superior, 
maiștri conform 
1061/1959.

Pentru Exploatarea Minieră 
Ghelar se asigură cazare în 
dormitoare comune, iar masa 
la cantină contra cost.

H.C.M. 
personalul 

iar pentru 
H. C. M.



DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI BE PARTID Șl GUVERNAMENTALI 
A UNIUNII SOVIRICE ÎN REPUBLICA POPULARA ROMÌNÀ

Cuvîntarea radiotelevizată
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite textul cu

vântării rostite de N. S. Hrușciov la 2 iulie, la posturile de 
radio și televiziune sovietice, în legătură cu vizita delega
ției de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă.

Dragi tovarăși J

La noi s-a statornicit tradi
ția ca după întoarcerea din 
călătoriile făcute peste hotare 
delegațiile de partid și guver
namentale să împărtășească 
oamenilor sovietici impresiile 
culese în cursul acestor călă
torii. Asemenea cuvîntări con
stituie un fel de dare de sea
mă a delegațiilor în fața 
poporului sovietic. Urmînd a- 
ceastă tradiție bună, îngă
duiți-mi să vă vorbesc astăzi 
despre vizita delegației de 
partid și guvernamentale so
vietice în Romînia frățească.

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Re
publicii Populare Romîne, am 
fost oaspeți ai poporului ro
mîn frate timp de șapte zile. 
Vizita noastră în Romînia a 
fost rodnică, interesantă și 
utilă. într-un timp relativ 
scurt prietenii romîni au 
reușit să ne arate multe din 
c£e create în anii puterii 
populare prin activitatea mun
citorilor, țăranilor și intelec
tualilor.

Vizita pe pămîntul romînesc 
ospitalier va rămîne pentru 
totdeauna în amintirea noa
stră. Au fost zile de manifes
tare emoționantă a marii și 
trainicei prietenii care a unit 
pe veci popoarele țărilor noa
stre.

Putem spune cu un senti
ment de mare satisfacție că 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale sovietice în 
Romînia a contribuit la în
tărirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre popoa
rele sovietic și romîn, a fost 
folositoare pentru întărirea 
unității și coeziunii sistemului 
mondial socialist.

în cuvîntarea pe care am 
rostit-o în fața minerilor ro
mîni am spus că după ce vom 
sosi acasă ne va fi greu să 
găsim cuvinte pentru a reda 
întreaga atmosferă emoțio
nantă de cordialitate și ade
vărată frăție în care au de
curs întîlnirile noastre cu 
oamenii muncii din Romînia. 
Și. într-adevăr, așa este tova
răși. în orașe, uzine, gospodă
rii agricole colelctive, solii po
porului sovietic au fost pri
miți cu atîta dragoste și căl
dură încît uneori nu știam ce 
ne încălzește mai mult : raze
le dogoritoare ale soarelui 
darnic din Romînia sau căl
dura inimilor poporului care 
ne primea.

Pentru atenția și grija, pen
tru ospitalitatea și cordialita
tea manifestate față de dele
gația noastră, noi mulțumim 
încă o dată cu căldură po
porului frate romîn, conducă
torilor Partidului Muncitoresc 
Romîn și Republicii Populare 
Romîne.

Am vizitat mai multe orașe 
șî sate din Romînia, am avut 
convorbiri prietenești cu con
ducătorii Partidului Muncito
resc Romîn și guvernului Re
publicii Populare Romîne, cu 
muncitori, țărani și intelec
tuali. Pretutindeni unde am 
fost, oamenii muncii din Ro
mînia socialistă ne-au rugat 
să transmitem popoarelor 
Uniunii Sovietice un salut 
fierbinte și urări de noi succe
se în construirea comu
nismului. Același lucru ne- 
au rugat să-1 facem și tova
rășii Gheorghiu-Dej, Maurer 
și ceilalți conducători ai Re
publicii Populare Romîne. 
îndeplinesc cu bucurie, dragi 
tovarăși, această însărcinare 
plăcută a prietenilor noștri 
romîni.

Oricine vizitează astăzi Ro
mînia nu poate să nu vadă 
marile transformări survenite 
în viața poporului romîn. 
în trecut, țară agrară săra
că, care se afla în dependență 
totală față de marile puteri 
imperialiste, Romînia s-a 
transformat în prezent într- 
un stat socialist dezvoltat și 
înfloritor.

Delegația noastră a fost în 
mari regiuni industriale ale 
țării, a vizitat asemenea în
treprinderi admirabile cum 
sînt Uzina „Grivița roșie“ și 
minele de la Lupeni, care au 
tradiții revoluționare glorioa
se. Am văzut fabrici și uzine 
noi — roade ale industriali
zării socialiste a țării, am vă
zut orașe bine amenajate care 
pînă nu de mult nici nu erau 
trecute pe hărțile Romîniei, 
am văzut noul sat romînesc, în 
care socialismul aduce belșu
gul și cultura.

Am vizitat Onești-Borzești, 
un centru al industriei chi
mice și petroliere, am văzut 
clădirile luminoase și spațioa
se ale combinatului chimic, 
utilat cu aparatură modernă, 
încă acum cîțiva ani în acel 
loc era un sat. în prezent 
acolo se află un adevărat 
Oraș socialist, oraș al marii 
industrii chimice. Aceasta 
este o întreprindere tînără, nu 
numai pentru că a fost creată 
recent, dar și pentru că lucră
torii ei sînt în majoritate ti
neri care rezolvă cu îndrăz
neală sarcinile mari încredin
țate de partid.

întîlnirea cu siderurgiștii 
hunedoreni a produs asupra 
noastră o puternică impresie. 
Combinatul siderurgic din 
Hunedoara constituie o întru
chipare vie a prefacerilor 
gigantice care s-au petrecut 
în anii puterii populare pe 

pămîntul romînesc. Oamenii 
cu care ne-am întîlnit acolo 
au vorbit despre creșterea ra
pidă a combinatului. Pentru 
noi a fost o plăcere să auzim 
ce apreciere înaltă dau side
rurgiștii romîni calității utila
jelor fabricate în Uniunea So
vietică. Cînd am stat de vorbă 
cu muncitori ai combinatului, 
și am văzut cum lucrează 
m-am convins că sînt maeștri 
excelenți în specialitatea lor, 
în stare să rezolve cele mai 
complexe sarcini de produc
ție.

Arătîndu-ne toate acestea, 
tovarășii romîni își aduceau 
aminte că, cu numai un sfert 
de veac în urmă, Romînia era 
o țară cu contraste sociale 
izbitoare. Alături de luxul 
țipător în care trăia mănun
chiul protipendadei romînești, 
în țară domneau sărăcia și lip
sa de drepturi pentru poporul 
muncitor. Monopolurile străine 
încătușau economia vechii Ro- 
mînii vlăguind-o. Romînia 
aducea din străinătate aproa
pe 95 la sută din utilajele 
necesare. Iar pentru toate 
acestea. în ultimă instanță tre
buia să plătească muncitorul 
și țăranul.

Așa a fost în trecut. Astăzi 
romînii își aduc aminte de 
aceasta pentru a sublinia și 
mai mult uriașele transfor
mări care s-au petrecut în 
țara lor. într-un timp scurt 
din punct de vedere istoric, 
poporul romîn, sub con
ducerea partidului său munci
toresc nu numai că a lichidat 
înapoierea moștenită de la 
capitalism, ci și a dobîndit 
succese care într-un viitor a- 
propiat vor situa Romînia în 
rîndul țărilor europene înain
tate și dezvoltate din punct 
de vedere economic.

Este caracteristic că presa 
burgheză care, încă nu de 
mult scria cu dispreț despre 
Romînia, acum, în fața fapte
lor, a început să vorbească 
altfel. O serie de ziare bur
gheze subliniază că Romînia 
trece printr-o epocă de pros
peritate economică, nemaicu
noscută în istoria sa, că eco
nomia Romîniei demonstrează 
un „uimitor dinamism“ și un 
ritm rapid de dezvoltare.

Cînd delegația noastră a 
plecat să viziteze Republica 
Populară Romînă, unii cores
pondenți burghezi scriau că 
în cuvîntările sale Hrușciov 
va compara, desigur, realiză
rile economice ale Romîniei 
socialiste cu cele ale țărilor 
capitaliste din imediata veci
nătate. în Romînia n-am abor
dat această temă. Acum însă, 
vorbind despre rezultatele vi
zitei noastre, vreau, ca să 
spun așa, să le satisfac acea
stă dorință.

Dacă comparăm dezvoltarea 
Romîniei socialiste cu dezvol
tarea unor țări situate în a- 
propierea ei cum e Turcia, 
sau Grecia, se poate spune 
că Romînia populară progre
sează într-un ritm considera
bil mal rapid. Vorbind la fi
gurat, ea reușește să facă a- 
proximativ patru pași, în timp 
ce amintitele țări fac doar 
unul singur.

Imperialiștilor americani le 
place să se laude cu ajutorul 
pe care îl acordă țărilor slab 
dezvoltate, printre care men
ționează și Turcia. Să vedem 
ce s-a întîmplat cu economia 
acestei țări ca urmare a „bi
nefacerilor" lor.

Occidentul a început să a- 
corde Turciei așa-zisul ajutor 
din anul 1949.

în anul 1948, adică, înainte 
ca guvernul Menderes să fi 
primit „ajutor“ din partea 
S.U.A., sectorul industrial al 
Turciei dădea 10,5 la sută din 
venitul național. în anul 1960, 
după 12 ani de „ajutor" ame
rican, partea sectorului indus
trial din venitul național al 
Turciei a fost de 10,9 la sută. 
Ce înseamnă aceasta ? Acea
sta înseamnă că Turcia a ră
mas o țară agrară, așa cum a 
fost, fără o industrie proprie 
cît de cît dezvoltată. Economia 
Turciei a intrat într-un ade
vărat impas. Această țară s-a 
îndatorat atît de mult credi
torilor săi încît nu-și poate 
plăti datoriile înainte _ de 
începutul secolului următor.

Aceste calcule nu le-am fă
cut noi. Asemenea date sînt 
citate de ziarul burghez turc 
„Vatan". Dar nu numai in
dustria turcă a devenit victi
ma cîrdășiei dintre reacțiunea 
turcă și imperialiștii de peste 
ocean. Agricultura Turciei se 
găsește într-o situație atît de 
deplorabilă încît nu poate a- 
sigura poporul nici măcar cu 
grîne care și ele sînt aduse 
din străinătate.

Recent un ziar turc a re
latat despre festivitățile stra
nii care au avut loc la 
Istambul cu prilejul înche
ierii de către puterile occiden
tale a livrărilor de 3 milioane 
tone de grîu către Turcia. 
Autorul articolului scrie că 
aceste festivități ....au produs
un ecou sumbru asemenea 
zgomotului pe care îl face pă
mîntul aruricat într-un mor- 
mînt proaspăt Discursurile 
rostite în fața silozului amin
teau de un prohod... Cine știe 
cîți ani vom mai cerși la 
străini 1“ — scria cu amără
ciune ziarul.

Nu poți să nu fii de acord 
cu autorul acestui articol. în-

<a tovarășului N. S.
tr-adevăr, de pe urma unui 
asemenea, cu permisiune fie 
spus, ajutor nu numai că de
vii cerșetor dar poți să și 
mori.

Cu totul altă imagine vedem 
în Romînia populară. Calea 
socialistă de dezvoltare îi a- 
duce succese admirabile. în 
anul 1960 partea sectorului 
industrial în venitul național 
al Romîniei reprezenta deja 
53 la sută. în anul 1938 
Romînia producea 18 kg de 
oțel pe cap de locuitor, iar în 
anul 1960—98de kg. în 1938 
ea producea pe cap de locuitor 
72 kWh energie electrică, iar 
în anul 1960 — 416 kWh. în 
ce privește ritmul creșterii 
venitului național Republica 
Populară Romînă a depășit 
numeroase țări capitaliste 
dezvoltate.

în primăvara acestui an în 
Romînia a fost încheiată co
lectivizarea agriculturii. A- 
ceasta este o mare victorie a 
poporului romîn și a partidu
lui său muncitoresc. în pre
zent agricultura Romîniei, ca 
și a altor țări socialiste, are 
posibilitatea să se dezvolte pe 
o bază nouă, socialistă, care 
permite accelerarea mecaniză
rii proceselor de producție, 
introducerea pe scară mai 
largă a realizărilor științei.

Am vizitat gospodăria co
lectivă Ceacu. Țăranii din a- 
ceastă gospodărie, ca și din 
multe alte gospodării, mun
cesc bine. Ei obțin mari 
succese.

Am fost la Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice, în apropiere 
de București. Există acolo nu 
puține lucruri interesante. 
Atrag atenția culturile de 
soia și fasole. Cred că n-ar 
fi rău ca institutele și agro
nomii noștri să studieze cu a- 
tenție această experiență a 
prietenilor romîni și să-și în
sușească tot ce este folositor.

Este necesar să se facă un 
schimb mai larg de experi
ență, să se preia ceea ce au 
bun prietenii noștri și, în fe
lul acesta, să se accelereze 
progresul nostru comun.

Dacă ar fi să vorbim des
pre trăsătura principală care 
poate caracteriza impresiile 
noastre despre vizita în Re
publica Populară Romînă, 
trebuie să subliniem în pri
mul rînd încrederea pro
fundă a prietenilor noștri în 
justețea căii spre fericire și 
prosperitate pe care au ales-o, 
marele avînt în muncă și po
litic al poporului și încrede
rea lui nețărmurită în Parti
dul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul său ferm și încerc 
icat

Vizita în Romînia ne-a dat 
convingerea fermă că acolo, 
ca și în celelalte țări socia
liste, treburile merg bine. Noi, 
comuniștii, nu ne liniștim 
cînd este vorba despre dez
voltarea economiei naționale, 
despre sporirea avuției ob
ștești. Noi nu ne mulțumim 
niciodată cu ceea ce am rea
lizat, vrem întotdeauna să 
facem mai mult și mai bine 
pentru popor, să progresăm 
mai repede, în numele inte
reselor sale. Ne dăm seama că 
cerințele crescînde ale po
porului pot fi satisfăcute ra
pid, întrecerea economică cu 
capitalismul poate fi cîștigată, 
numai dacă economia socialis
tă se dezvoltă în ritm ra
pid, produce tot mai mult, tot 
mai bine și mai ieftin. Iată de 
ce înțelegem pe deplin năzu
ința tovarășilor romîni de a 
cuceri noi culmi, tot mai înal
te, în avîntul economiei națio
nale și culturii patriei lor.

Comuniștii romîni, ca și 
partidele frățești din cele
lalte țări socialiste, văd mari 
posibilități de creștere a pro
ducției în unirea eforturilor 
pe baza adîncirii colaborării 
a perfecționării continue a 
diviziunii internaționale a 
muncii. Acestui țel îi servesc 
hotărîrile Consfătuirii din 
iunie a partidelor frățești ale 
țărilor participante la Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc. în Comunicatul comun 
sovieto-romîn este relevat ro
lul important al acestei con
sfătuiri.

Hotărîrile Consfătuirii din 
iunie vor avea o mare impor
tanță pentru dezvoltarea eco
nomiei socialiste mondiale ca 
complex unitar, închegat. în
făptuirea lor va ridica rela
țiile dintre popoarele țărilor 
socialiste pe o treaptă nouă, 
mai înaltă.

Țările socialiste își coordo
nau și în trecut eforturile 
în dezvoltarea economiei na
ționale. La noi însă nu erau 
suficient dezvoltate diviziunea 
internațională a muncii, coo
perarea și specializarea pro
ducției industriale. Acest lu
cru ducea uneori la cheltuieli 
neproductive de resurse ma
teriale și de muncă, frîna dez
voltarea noastră. Astăzi s-au 
maturizat condițiile pentru o 
nouă abordare a problemelor 
colaborării economice.

Sensul hotărîrilor Consfă
tuirii din iunie constă tocmai 
în a promova cutezător o co
operare largă a industriei ță
rilor socialiste și a valorifica 
mai deplin toate avantajele 
economiei socialiste planifi
cate.

încă Marx spunea că chiar 
și o simplă adunare mecanică 
a muncii îi sporește conside
rabil productivitatea. Putem 
să ne închipuim cu cît va 
crește productivitatea muncii 
sociale, cu cît se va dezvolta 
mai eficient economia țărilor 
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socialiste atunci cînd ele își 
vor uni mai bine eforturile în 
ramurile hotărîtoare ale pro
ducției contemporane. Va re
zulta un cîștig simțitor de 
timp și de resurse materiale 
pentru victoria în întrecerea 
economică cu capitalismul. Ță. 
rile socialiste vor putea să 
dezvolte economia socialistă 
mondială într-un ritm și 
mai rapid, vor putea organiza 
producția mai economic și 
mai rațional, cu cheltuieli de 
muncă și mijloace materiale 
mai mici. în hotărîrile Consfă
tuirii a fost pusă o bază 
bună pentru înaintare® cu 
succes a țărilor socialismului 
pe calea spre complexul uni
tar al economiei socialiste 
mondiale despre care a vor
bit V. I. Lenin,

Tovarăși! în cursul convor
birilor cu prietenii romîni 
care au decurs într-o atmos
feră de unanimitate deplină, 
am discutat problemele prin
cipale ale situației internațio
nale și ne-am exprimat hotă- 
rîrea de a lupta cu perseve
rență împreună cu celelalte 
țări socialiste, pentru întări
rea păcii și securității po
poarelor. Atît noi cît și to
varășii romîni considerăm că 
în urma creșterii forțelor 
păcii și socialismului se întă
resc pe zi ce trece barierele 
ce stau în calea dezlănțuirii 
războaielor de către imperia
liști.

Totodată evenimentele din 
ultima vreme arată elocvent 
că forțele reacțiunii caută cu 
orilce preț să mențină în lume 
atmosfera „războiului rece", 
să țină în încordare popoare
le. Forțele agresive din Occi
dent pregătesc un nou război 
mondial, acumulează cu febri
litate arma nucleară. Este clar 
pentru oricine că cursa tur
bată a înarmărilor și îndeo
sebi în domeniul armelor de 
exterminare în masă duce 
spre un război care poate 
avea urmările cele mai fatale 
pentru întreaga .omenire.

Foarte recent forțele demo
cratice au reușit să obțină 
reglementarea pașnică a pro
blemei laoțiene. Crearea gu
vernului de coaliție în Laos 
a confirmat adevărul că, a- 
tunci cînd există dorința de 
a soluționa o problemă liti
gioasă, oricare ar fi greu
tățile care apar în cale, 
ele pot fi în ultimă instanță 
înlăturate și poate fi realizat 
un acord reciproc acceptabil.

S-ar părea că după regle
mentarea pașnică a problemei 
laoțiene situația în Asia de 
sud-est și în Extremul Orient 
.va deveni mai liniștită și nor
mală. în ultimele zile, însă, 
se manifestă clar tendin
ța forțelor agresive de a crea 
noi focare de provocări mili
tare în această regiune a 
lumii.

Cian Kai-și, care trăiește 
numai cu sprijinul imperiali
știlor americani, același Cian 
Kai-și face acum tot mai mult 
tărăboi anunțîndu-și cu lăudă
roșenie intenția „de a face un 
salt de tigru pe continent". în 
Taivan se desfășoară vaste 
pregătiri în vederea acestei a- 
.venturi. Trupele din regiunile 
sudice ale insulei sînt dislo
cate mai aproape de strîm
toarea Taivan, se pregătesc 
nave desant, este organizată 
administrația pentru acele re
giuni la care rîvnesc ciankai- 
șiștii. Firește că nu se poate 
crede că Cian Kai-și și clica 
sa organizează toate aceste 
uneltiri de capul lor. Răz
boinicii din Taivan au în
ceput să orăcăe despre com
panii militare bazîndu-se 
în mod evident pe sprijinul 
cercurilor agresive din S.U.A.

în ultimul timp generalii 
și amiralii din Pentagon po
posesc tot mai des în Taivan. 
Clica militaristă americană îl 
îmbărbătează și-l încurajează 
pe Cian Kai-și, trimițînd în 
strîmtoarea Taivan nave din 
flota 7-a militară americană. 
Prin aceasta, imperialiștii a- 
mericani arată că sînt inte
resați în ațîțarea unui nou fo
car de război, în intensifica
rea încordării internaționale în 
Extremul Orient.

Ce se poate spune despre 
această nouă provocare la 
frontierele Chinei populare ?, 
Se poate declara cu certitudi
ne că această acțiune aventu
ristă, dacă într-adevăr cineva 
va îndrăzni să o pună în apli
care, este sortită unui eșec. 
Poporul chinez nu va permi
te niciodată și nimănui să 
atenteze la marile sale cu
ceriri revoluționare. Republi
ca Populară Chineză are 
strînse legături de frăție de 
luptă și de solidaritate tovă
rășească cu poporul sovietic, 
cu toate popoarele puternicu
lui lagăr socialist, ale cărui 
forțe unite, după cum se spu
ne în Declarația partidelor 
frățești din anul 1960, repre
zintă o garanție de nădejde 
pentru fiecare țară socialistă 
împotriva atentatelor din par
tea reacțiunii imperialiste.

Acum patru ani, în 1958, 
clica ciankaișistă, în cîrdășie 
cu militariștii americani, a 
pus la cale o provocare în 
strîmtoarea Taivan. Guvernul 
sovietic i-a avertizat atunci 
serios pe amatorii jocului cu 
focul, declarînd că Uniunea 
Sovietică este întrutotul de 
partea marii Chine frățești. 
Acum declarăm din nou : Cel 
care va îndrăzni să atace Re
publica Populară Chineză, se 
va lovi de riposta zdrobitoare 
a marelui popor chinez, a po
poarelor Uniunii Sovietice, a 
întregului lagăr socialist. Să 
nu se îndoiască nimeni de 
aceasta.

Hrușciov
Nu este pentru prima oară 

cînd imperialiștii caută să pu
nă la încercare forța și tăria 
prieteniei sovieto-chineze, ale 
unității și coeziunii popoarelor 
comunității socialiste. Și de 
fiecare dată ei s-au convins 
că această prietenie este o 
forță invincibilă de care se 
sfărîmă toate planurile duș
manilor noștri.

Prezența trupelor america
ne, oriunde s-ar ivi ele, duce 
la agravarea situației, accen
tuează pericolul pentru pa
cea și securitatea popoare
lor. Să luăm de exemplu 
Coreea. De mai mulți ani 
această țară este scindată 
în două. Cu toate că războ
iul din Coreea s-a terminat de 
aproape 10 ani, poporul co
reean nu poate încă să se re
unească într-o singură familie. 
Cine stă în calea unificării 
pașnice a Coreei ? Cine îm
piedică împlinirea năzuințelor 
scumpe ale poporului coreean 
iubitor de pace ? Nimeni altul 
decît militariștii americani. 
Ei sînt aceia care susțin ele
mentele antinaționale ce se 
împotrivesc unificării țării.

Guvernul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a de
pus și depune mari eforturi 
pentru a crea premisele pen
tru unificarea pașnică a țării 
sale. Nu odată el a propus 
autorităților Coreei de sud să 
ducă tratative, dar de fiecare 
dată aceste propuneri au fost 
respinse de cîrmuitorii sud- 
coreeni, care depind întruto
tul de reacțiunea americană. 
Prezența cu nimic justificată 
a trupelor americane în Co
reea este un obstacol serios 
în calea constituirii unui stat 
coreean unit, iubitor de pace 
și democrat.

Recent, Adunarea Populară 
Supremă a Republicii Popu
lare Democrate Coreene a a- 
dresat parlamentelor din toa
te țările un mesaj în care de
clară din nou că este gata să 
ducă tratative cu reprezen
tanții autorităților sud-core- 
ene cu privire la evacuarea 
trupelor americane și la sem
narea unei convenții, potrivit 
căreia Coreea de sud și Co
reea de nord nu vor folosi 
forțele armate una împotriva 
alteia. In mesaj se exprimă 
convingerea că, după evacua
rea trupelor americane din 
Coreea de sud, poporul co
reean va putea rezolva pe ba
ze pașnice problemele unifică
rii țării.

Guvernul sovietic sprijină 
întru totul această propunere 
animată de dragostea de pace. 
Ea corespunde atît intereselor 
poporului coreean cît și inte
reselor popoarelor din Asia 
și întreaga lume. Ea consti-, 
tuie o mărturie a năzuințelor 
pașnice ale statelor socialiste, 
cărora le este străină ideea 
războiului ca mijloc de rezol
vare a problemelor internațio
nale litigioase.

Popoarele marii comunități 
socialiste sînt ocupate cu 
munca creatoare, intensă. Pa
cea decurge în mod organic 
din natura socialismului. Oa
menii sovietici, ca și toate 
popoarele țărilor socialiste, 
consideră ca o datorie a lor 
de a lupta activ pentru pace, 
împotriva primejdiei unui nou 
război mondial. Oamenii mun
cii din toate țările își îndreap
tă cu speranță privirile spre 
țările socialismului, văzînd în 
ele pe cei mai dîrzi apărători 
ai păcii. Acest lucru este do
vedit și de faptul că partiza
nii păcii au ales Moscova ca 
loc pentru apropiatul Con
gres mondial pentru dezarmai 
re generală și pace.

Dragi tovarăși 1
Întîlnirile și convorbirile 

noastre cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și cu ceilalți 
conducători ai Republicii 
Populare Romîne au decurs în 
spiritul prieteniei, cordialității 
și înțelegerii reciproce tovără
șești. Cu bucurie constatăm că 
nu avem nici o divergență cu 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn și cu guvernul 
Romîniei, nici în problemele 
generale, nici în cele particu
lare. Partidele noastre și-au 
confirmat fidelitatea față de 
Declarația din 1957 și de De
clarația Consfătuirii de la 
Moscova din 1960, care consti
tuie o busolă de nădejde în 
lupta pentru țelurile mărețe 
ce stau în fața comuniștilor, 
a clasei muncitoare, a oame
nilor progresiști din toate ță
rile.

In încheiere țin să transmit 
încă o dată cele mai bune 
urări poporului romîn, Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, în frunte cu tovară
șul Maurer, și să le urez noi 
succese strălucite în măreața 
operă a construcției socialiste.

Aici, pe pămîntul moscovit, 
ca și pe pămîntul ospitalier al 
Romîniei, vreau să spun încă 
o dată din toată inima ; „Tră
iască în veci prietenia sovie- 
to-romînă puternică și de ne
zdruncinat 1”

Vă mulțumesc dragi tova-, 
răși pentru atenție.

★
Cuvîntarea tovarășului 

Hrușciov a fost transmisă la 
posturile de radio din țara 
noastră.

De asemenea, cuvîntarea a 
fost transmisă la posturile de 
radio și televiziune din R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, și 
R. P. Ungară, precum și la 
posturile de radio din R. P. 
Bulgaria.

Pregătiri în vederea 
marelui forum al popoarelor 

de la Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Yves Chaul- 
liers, membru al secretaria
tului Comitetului de pregăti
re a Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace, a declarat că pregăti
rile în vederea acestui forum 
al partizanilor păcii s-au des
fășurat în 117 țări.

La deschiderea congresului, 
care va avea loc la Moscova 
la 9 iulie, vor participa cir
ca 2 300 de persoane. Yves 
Chaulliers a subliniat că în 
prezent 101 de țări au anun
țat componența parțială sau 
definitivă a delegațiilor lor.

Potrivit datelor existente, 
delegația S.U.A. va fi alcă
tuită din peste 150 de per
soane, iar delegațiile Indiei 
și Braziliei vor avea o com
ponență de peste 100 de per
soane. Delegația franceză va 
fi alcătuită, de asemenea, din 
circa 100 de persoane.

„în prezent este cu totul e- 
vident că Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace va reprezenta într-ade-

Kwame Nkrumah 
distins cu premiul 
internațional Lenin
ACCRA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 2 iulie în Palatul 
de Stat din Acera a avut loc ce
remonia inmînării Premiului in
ternațional Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare” pre
ședintelui Republicii Ghana, dr. 
Kwame Nkrumah.

în cuvîntul său, Kwame Nkru
mah după ce a subliniat că 
înalta distincție este nu numai 
o mare cinste pentru el personal 
și pentru poporul ghanez, ci și 
o recunoaștere a modestei con
tribuții a Ghanei la opera de 
menținere a păcii generale, a 
declarat : „în momentul do față 
lupta pentru pace trebuie să fie 
cauza noastră comună. Aici, în 
Africa, privim problema păcii 
pe două planuri : în primul rînd 
o privim pe plan internațional, 
în această lumină problema pă
cii este legată înainte do toate 
de lichidarea primejdiei de 
război. în al doilea rînd privim 
problema păcii pe planul elibe
rării, reconstrucției și unității 
Africii. în epoca noastră reali
zările științei și tehnicii l-au ri
dicat pe om (pe noi culmi ale 
existenței, cînd roadelo muncii 
sale îi pot face viața mai fru- 
inoasă și mai fericită. Dar ace
leași realizări au micșorat dis
tanțele, așa că am devenit ve
cini unii cu alții. De aceea tre
buie să învățăm să trăim îu co
mun în condițiile coexistenței 
pașnice. Sînt convins că diferite 
popoare pot coexista, indiferent 
de deosebirile existente între 
sistemele lor sociale, economice 
și politice.

Reluarea lucrărilor 
conferinței 

internaționale 
pentru Laos

GENEVA 2 (Agerpres). — Luni 
după-amiază și-a reluat lucrările 
după o Întrerupere de cinci luni 
conferința internațională pentru 
reglementarea pașnică a proble
mei laoțiene, la care participă re
prezentanți a 14 state. Laosul este 
reprezentat la conferință de o de
legație unică a guvernului națio
nal de coaliție, condusă de mi
nistrul de Externe, Quinim Fol- 
sena.

înainte de reluarea conferinței 
șefii delegațiilor U.R.S.S. șl 
S.U.A'., G. M. Pușkln șl A. Har
riman, au avut o întrevedere.

Ședința de luni a fost prezi
dată de reprezentantul U.R.S.S., 
G. M. Pușkin.

PE SCURT
MOSCOVA. N. S. Hrușciov. 

șeful guvernului sovietic, și 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., au adresat pre
ședintelui Ruandei, G. Kay- 
banda, o telegramă de feli
citare cu prilejul proclamării 
independenței țării. In tele
gramă se arată că Uniunea 
Sovietică a recunoscut Repu
blica Ruanda ca stat indepen
dent și suveran și că este 
gata să stabilească relații di
plomatice cu ea.

★
N. S. Hrușciov și Leonid 

Brejnev au adresat primului 
ministru al Regatului Burundi, 
A. Muhirwa, o telegramă în 
care se arată că guvernul so
vietic recunoaște Regatul Bu
rundi ca stat independent și 
suveran și că este gata să sta
bilească relații diplomatice 
cu el,

Leonid Brejnev a trimis o 
telegramă regelui Mwami 
Mwambutsa.

MOSCOVA. La 2 iulie Ni
kita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit delegația 
Skupșcinei Populare Federati
ve a R.P.F. Iugoslavia, în 
frunte cu Petar Stambolici, 
președintele Skupșcinei. 

văr cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale“, a 
declarat Yves Chaulliers.

★
MOSCOVA 1 (Agerpres) 

TASS transmite: Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace care va avea 
loc la Moscova „este un eve
niment care va exercita o im
portantă influență pozitivă a- 
supra actualelor tratative cu 
privire la dezarmare“, a de
clarat John Bernal, președin
tele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, 
pentru buletinul informativ 
al Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii.

Arătând că la Congres vor 
participa oameni de pe cele 
cinci continente, oameni care 
reprezintă diferite mișcări și 
organizații, John Bernal a su
bliniat: „Nu a mai existat 
nicicînd o întîlnire pentru de
zarmare și pace atît de gran
dioasă și reprezentativă".

★
TOKIO 1 (Agerpres) TASS 

transmite : La 1 iulie a plecat 
din portul japonez Yokohama 
spre Uniunea Sovietică delega
ția poporului japonez la Con-

Poporul algerian a votat 

pentru independență, 

pentru
ALGER 2. — Trimisul special 

Agerpres, Tudor Vornicu, trans
mite: |

Duminică ■ avut loo în Alge
ria referendumul cu privire Ia 
independența țării, în cadrul că
ruia populația a fost chemată 
să răspundă prin „da" sau „nu" 
întrebării — „Doriți ca Algeria 
•ă devină un stat independent, 
eare să colaboreze cu Franța în 
condițiile prevăzute în declara
țiile din 19 martie 1962 ?” (Este 
vorba de declarația publicată 
după zemnarea acordului de la 
Evian).

în tot cursul zilei, în orașele 
și zatele algeriene, operația vo
tării z-a desfășurat în liniște. în 
fața entuziasmului covîrșitor al 
majorității populației, cei ce ar 
fi vrut să tulbure desfășurarea 
sorutinului au fost nevoiți să 
rămînă în umbră. Pretutindeni 
se puteau vedea steaguri ale 
Algeriei independente.

Deși la centrele de vot din 
Alger, Ca și din celelalte loca
lități algeriene, votul urma să 
înceapă la orele 7 dimineață, 
încă cu mult înainte, din zori, 
bărbați și femei făceau coadă 
în fața sediilor do votare. Pre
tutindeni, în orașe, la sate s-a 
înregistrat aceeași participare 
masivă, același entuziasm, ca 
expresie a sentimentelor majori
tății algerienilor caro aveau con
știința că îndeplineso un act do 
mare importanță. în multe 
locuri, oamenii veneau de de
parte, din duarele (satele) alge
riene, din funduri de munte, de 
la zeci de kilometri. Țăranii «•

Pregătirile tineretului australian 
in vederea Festivalului de la Helsinki

Tineretul austra
lian se pregătește 
activ pentru cel 
de-al 8-lea Festival 
Mondial al Tinere
tului șl Studenților

de la Helsinki. 
După cum anunță 
comitetul de pregă
tire a'.’ festivalului, 
în toate orașele 
mari au loc mitin

WASHINGTON. Comisia 
pentru energia atomică și Mi
nisterul de Război al S.U.A. 
au anunțat că Ia 30 iunie în 
regiunea insulei Christmas a 
fost efectuată cea de-a 24-a 
explozie nucleară în atmosfe
ră. Aceasta a fost una dintre 
cele mai mari explozii din se
ria experiențelor nucleare e- 
fectuate în prezent de Statele 
Unite în Oceanul Pacific. In
stalația nucleară a fost lan
sată din avion.

NEW YORK. După cum a- 
nunță corespondentul din Ho- 
nolulu al agenției Associated 
Press, S.U.A. au amînat ex
plozia nucleară Ia mare alti
tudine pentru ziua de 4 sau 
5 iulie. Un purtător de cu- 
vînt al comandamentului u- 
nității cu destinație specială, 
răspunzător pentru actuala 
serie de experiențe nucleare, 
a declarat că această explo
zie va fi efectuată Ia o alti
tudine de cîteva sute de kilo
metri.

MONTEVIDEO. La 29 iunie 
la Montevideo s-a deschis cel 
de-al XVIII-lea congres al 
Partidului Comunist din Uru- 
guay.

MOSCOVA. In capitala 
Gruziei — Tbiiisi — s-a des- 

gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace, con« 
dusă de Iesitaro Hirano, pre« 
ședințele Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii.

★
DJAKARTA 22 (Agerpres), 

La 1 iulie, Comitetul indone
zian pentru pace a organizat 
la Djakarta o adunare cu pri
lejul apropiatului Congres 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace. In decla
rația adoptată la această 
adunare se spune că lupta 
pentru pace, lupta pen
tru preîntâmpinarea unui nou 
război, este principala sarcină 
a întregii omeniri și că de
zarmarea este în momentul de 
față lucrul cel mai important 
în lupta pentru preîntâmpi
narea unui nou război.

Participanții la adunare au 
adresat tuturor popoarelor și 
guvernelor apelul de a ajuta 
Indonezia în lupta sa pentru 
redobindirea Irianului de 
Vest în cursul acestui an și 
au subliniat că orice ajutor 
acordat colonialiștilor olandezi 
va fi considerat o acțiune osti
lă poporului și guvernului in
donezian.

libertate
ceștia săraci, foarte mulți dintre 
ei analfabeți, vorbeau cu toții 
cu aceeași mîndrie despre actul 
pe care-1 îndeplineau.

în majoritatea localităților, 
secțiunile de vot urmau să fie 
închise la ora 18, ora locală. La 
Alger și Oran, în momentul în
chiderii, afluența persoanelor 
dornice de a lua parte la refe
rendum era atît de mare, încît 
comisiile au hotărît să prelun
gească activitatea secțiilor peste 
orele prevăzute.

După terminarea votului, la 
Alger, Oran și într-o serie de 
alte orașe au avut Ioc serbări 
spontane cu prilejul dobîndirii 
independenței. Lumini multico
lore străluceau pe străzile în
guste ale vechiului cartier Caibah 
al Algerului. Pretutindeni flutu
rau drapele ale Algeriei inde
pendente, mulțimi de oameni 
cîntau în acordurile unor fan
fare improvizate sau în acom
paniamentul unor piane insta
late direct pe stradă. într-o serie 
de cartiere din Alger serbările 
și veselia au domnit toată noap
tea.

Festivități similare au avut 
loc la Oran.

La ora 2 (ora Bucureștiului), 
agenția France Presse a trans
mis din Rocher Noir rezultatele 
parțiale și neoficiale ale refe
rendumului. Din 3 116 497 de 
alegători înregistrați au partici
pat la vot 2 622 403 persoane 
(84,15 la sută). Au răspuns „da” 
2 605 203 persoane (99,6 la 
sută), au răspuns „nu” 6 732 
persoane (0,4 la sută).

guri și adunări ale 
tineretului austra
lian la care se aleg 
delegații și se strîng 
fonduri.

PE SCURT
chls o mare Expoziție de cărți 
din R. P. Romină. La această 
expoziție sînt prezentate lu
crări ale clasicilor și scriito
rilor contemporani din Romî
nia.

SEUL. Sub pretextul luptei 
împotriva inflației crescînde, 
junta generalului Pak Cijon 
Hi a efectuat recent o refor
mă monetară în Coreea de 
sud. In legătură cu aceasta 
au fost înghețate depunerile 
la bănci în valoare de 90 mi
lioane dolari americani apar- 
ținînd patronilor mici și mij
locii. Peste 8 000 din cele 
17 000 întreprinderi mijlocii și 
mici din țară au fost închise 
din lipsă de fonduri, activi
tatea de afaceri redueîndu-se 
considerabil.

MOSCOVA. — La Universi
tatea de stat din Moscova de 
pe colinele Lenin s-au încheiat 
Ia 30 iunie lucrările celui 
de-al cincilea Seminar Inter
național al profesorilor de 
limbă rusă din institutele de 
învățămînt superior din ță
rile socialiste. La seminar au 
luat parte reprezentanți din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho. 
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. D. 
Vietnam și alte țări.


