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Rezultate bune
în producția 

de zahăr
zahăr
76.000
astfel

Colectivele fabricilor de 
au produs pînă acum peste 
tone de zahăr, depășind
prevederile planului cu aproxi
mativ 29 la sută. Această canti
tate este cu peste 46.000 tone 
mai mare decît cea realizată în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
O contribuție deosebită la depă
șirea planului au 
lectivele fabricilor 
Arad, Roman, Bod,

De la începutul
pînă la sfîrșitul acestui an mun
citorii, tehnicienii și inginerii din 
această
producție de 
mare decît 
1958.

aduso co
de zahăr din 
Tg. Mureș, 
campaniei și

industrie
zahăr
cea a

vor realiza o 
cu mult mai 

întregului an

(Agerpres)

Citifi
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fie executate în perioa-

Proletari din toate tarile.

Muncitorii - elevi
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Realizări însemnate 
In stringerla recoltei

In regiunea București au fost 
obținute în această săptămînă rea
lizări însemnate în strîngerea re
coltei la culturile tîrzii.

Recoltarea fior ii-soarelui este 
aproape terminată. De asemenea 
porumbul a fost cules pe aproape 
80 la sută din suprafața cultivată, 
iar sfecla de zahăr de pe 70 la 
sută. Astfel, în regiune au fost 
efectuate arături pentru însămîn
țările de toamnă pe mari supra
fețe de pe care 
turile.

In raioanele 
și Călărași au 
de pregătire a
însămînțările de toamnă pe 67—84 
la sută din suprafețele planificate.

Fruntașe în muncile agricole de 
toamnă sînt unitățile agricole de 
stat și cooperatiste.

Deși în general oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunii București 
au înregistrat succese în muncile 
agricole de toamnă, însămînțările 
nu se desfășoară totuși în același

au fost strìnse cui-

Slobozia, Urziceni 
fost făcute lucrări 
terenurilor pentru

PRIVEȘTE-I, SINT DEMNI 
DE PREȚUIREA TA!

Chițu 
ghe fi 
Des pa, ca

Privește tinere 
cititor aceste chi
puri !

Fiecare înfăți
șează un tovarăș 
de-al tău. Anghel 
Ludovic, Gheor
ghe Ungureanu, 

Gheor-
Ignat 

sute
și sute de briga
dieri, au venit la 
Onești pe șantie
rul național al 
tineretului. Au 
venit pe șantier 
la chemarea par
tidului să intre 
în marele front 
al construcțiilor 
socialiste.

Privește-i ! Ca 
sute și sute de 
uiți brigadieri, 
ei au venit pe 
șantier dîrzi și 
hoțărîți, să pună 
umaruf la ridi
carea viitorului. 
Șantierul, școală 
a bărbăției și 
eroismului, le-a 
ridicat și mai sus 
frunțile să pri
vească mai bine 
în viitor. Zîmbe- 
tul ochilor și al 
gurii îți spune că 
acolo pe marele 
șantier de la O- 
nești 
le se 
tr-un 
ginos
brigadierii ajută 
cu toate forțele 
la aceasta.

Privește-i, sînt 
demni de prețu
irea ta I

con.trucții- 
ridică în- 
ritm verti

ci că ei.

foto : P. PAVEL

ritm cu recoltările și arăturile. 
Lucrările de pregătire a terenuri
lor au fost executate pe aproape 
70 la sută din suprafața prevăzută, 
iar însămînțările pe numai 26 la 
sută din suprafață.

Pentru grăbirea ritmului lucră
rilor, comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să ia deîn- 
dată măsuri organizatorice care 
să le permită recuperarea întîr- 
zierii, astfel îneît însămînțările de 
toamnă să 
da optimă.

Reuniunile
tineretului

(Agerpres)

înroșite se turtesc 
Macarale

învață

Comunistul Gherghef lulius din secția motoare a Uzinelor „23 Au
gust" din Capitală, este r noscut pentru felul cum ajută pe tineri 
să realizeze numai lucru de hună calitate. Iată-1 în fotografia noa
stră disciitînd cu tinerii Dumitru Milescu, Dumitru Oancea, Nicolae 
Tănase, Nicolae Ene și Vasile Tăcutu despre calitatea operațiilor la 

prelucrarea arborelui cotit pentru motorul de 450 C.P.
Foto: N. STELORIAN

Intr-o săptămînă 
cît înainte 
într-o lună

„Nituri 
unind plăci de oțel, 
poartă cazane lungi de locomo
tivă. Valțuri uriașe supun plăci 
de metal. Tuburi de aer și aburi 
se întretaie la tot locul iar peste 
toate acestea domnește o răpă
ială puternică de ciocane pneu
matice“. Cel care gîndește și scrie 
aceste rînduri, Zamfir Constantin, 

Atelierele C.F.R.
Imaginile de 
cunoscute și 
să vorbească

e cazangiu la 
„Grivița Roșie“, 
mai sus îi sînt 
dragi. Ii e ușor 
despre ele acum la ora de limbă 
romînă. Dar apoi vine 
tica. Ei, și atunci o să 
greu... Și unde pui că nu are 
timpul care-l au elevii 
cursurile de zi. Dimineața, Con
stantin se duce la lucru. Bri
gada sa — 22 de oameni — e 
cunoscută în toată Grivița. Și 
nu numai la Grivița ; are și 
drapelul de fruntașă pe Capi
tală. Ieri brigada a primit de 
confecționat un cazan de la pri
mul nit pînă la ultima țeava. 
Muncă de răspundere, nu glumă.

După amiaza, Constantin, 
după ce lasă lucru, se spală, se 
odihnește puțin și hai la școală. 
Iar ca el mai fac și alții din 
brigadă. Gheorghe Vereșteanu și 
Savu Stancu sînt cu el în clasa 
a VlII-a. De la 18,30 la 22, ore 
de clasă. Da, nu e chiar ușor !

Dar nu-i nimic. El se simte 
mîndru că e elev la școala me
die. In clasa a Vlll-a C. unde în-

materna-
fie mai

de la

vață el și cu Grigore. Găbăroiu 
sînt 38 de. elevi — toți grivițeni. 
Iar în clasa a VlII-a B, unde în
vață Stancu, sînt încă pe atîția 
tineri de la Grivița. S-ar putea 
spune că tineretul de la Ateliere a 
asaltat școala de vizavi. Ce-i în
deamnă la acest asalt către știință 
și cultură ? Cine-i călăuzește ? 
Partidul le-a deschis acestor ti
neri porțile către învățătură. 
Datorită lui au la dispoziție cla
se și profesori bine pregătiți. El 
a hotărît măsuri pentru asigura
rea tuturor condițiilor necesare 
bunei desfășurări a învățăturii. 
I-a îndemnat să cucerească ceta
tea științei și culturii și să for
meze intelectualitatea cea mai 
legată de construcția socialistă 
din patria noastră. Le-a deschis 
la toți ochii arătîndu-le cum tre
buie să fie muncitorul de mîine. 
Și fiecare a început să vadă. El, 
Zamfir Constantin știe bine acum 
că matematica și desenul o să-i 
servească mult în meserie.
apoi tehnica avansează acum cu 
pași repezi. Intr-o zi a discutat 
cu băieții : — - •
gata prima 
electrică. Se vor eloclrifica multe 
linii și va 
eram ceva 
motive“.

Și dacă 
te poți gîndi la multe. Uite de 
pildă, Nicolae Tihan care a fost 
în brigada lui, a absolvit școala 
medie serală. O să se ducă la

„Curînd o să fie 
locomotivă Diesel-

fi poate nevoie să lu- 
și pentru noile loco-

privești așa în viitor,

In cinstea Zilei Petrolistului

Angajamente îndeplinite 
și depășite

In cinstea Zilei Petrolistului, 
petroliștii patriei noastre nu-și 
precupețesc forțele, pentru ca să-și 
îndeplinească angajamentele luate.

In primele opt luni ale anului, 
sondorii Întreprinderii de foraj- 
Ploești au forat peste plan 4000 m. 
și au terminat în cursul lunii tre
cute săparea înainte de termen a 
încă 6 sonde. Tot în această pe
rioadă colectivul întreprinderii a 
realizat economii la prețul de 
în valoare de aproape trei 
lioane.

La Rafinăria nr. 1 Ploești
rii distilatori Victor Roman și Ion 
Tătaru și rafinorul Ion Taras au 
reușit să depășească în luna au
gust planul de producție cu 6 la 
sută și să reducă pierderile prin 
captarea scursurilor de la 
lății și prin folosirea unui 
rator de apă. 
Ploești, planul 
a fost depășit 
productivitatea
cu 1,80 la sută iar prețul de cost

cost 
mi-

tine-

a fost redus cu 0,68 la sută. Aici, 
cele 21 brigăzi de tineret au obți
nut de la începutul anului pînă 
acum, prin recuperarea de mate
riale o economie de peste 88.000 
lei. Dintre acestea, brigada con
dusă de Nicolae Xenofonte din 
secția de rafinaj a reușit prin re
cuperarea de chimicale să obțină 
o economie de 11.976 lei. La ate
lierul mecanic, brigada lui Con
stantin Negoiță a reușit să facă 
economii de materiale în valoare 
de peste 10.000 lei. Succese 
care se poate mîndri rafinăria 
obținut și brigăzile conduse 
Cornel Radu, Dumitru 
Vasile Radu.

Olteanu

CU 
au 
de 
?i

insta
se pa- 
nr. 2 

marfă 
sută,

La Rafinăria 
la producția 
cu 1,84 la 
muncii a crescut

Politehnică și o să se facă ingi
ner. Acum totul este posibil. 
Trebuie doar să dorești fierbinte 
un lucru și să ai voință atunci 
citul la început e mai greu. Pen
tru el și pentru ceilalți toți po
meniți aici, începutul nu e ușor 
dar promite.

După citeva săptămîni de 
școală Zamfir a căpătat prima 
notă : un 9 la fizică ; Grigore 
un 8 la naturale, iar StancU și 
Gheorghe cîte un 8 și 9.

,..E seara tîrziu. Și din nou 
caietul de compunere și tocul 
care aleargă harnic. In cartierul 
școlii liniștea e deplină. O ma
șină însă cotește după o stradă 
și clacsonează. O tăbliță o aver
tizează : claxonatul interzis. Șo
ferul se uită. Toate ferestrele 
școlii sînt luminate. Liniște ! 
Muncitorii-elevi învață.

V. CONSTANTINESCU

Semnarea unei convenții 
privind colaborarea economică 

romîno-cehoslovacă
In cadrul colaborării economice 

dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Cehoslovacă, s-a sem
nat la Praga la 2 octombrie 1959, 
convenția privind livrările de echi
pament pe credit pentru construi
rea unor termocentrale cu o pu
tere de 600 M.W. și a unei linii de 
transport de energie electrică de 
foarte înaltă tensiune în Republica 
Populară Romînă în anii 1961 — 
1965, precum și pentru livrări de 
energie electrică din Republica 
Populară Romînă în Republica 
Cehoslovacă.

După semnarea convențiilor pri
vind colaborarea romîno-ceho- 
slovacă pentru construirea uzinei 
de fabricare a celulozei din stuf, 
colaborarea la construirea unor 
combinate de lemn, convenția pri-

Elevele Elena Bănică și Anica Darie, de la Școala medie nr. 2 din 
Buzău, la o dră de meditație

Foto: S. VIOREL

vind lărgirea capacității porturilor 
maritime și fluviale romînești, a- 
ceasta este o nouă importantă 
convenție de colaborare economică 
între cele două țări, care constru
iesc socialismul.

in cadrul acestei convenții Ceho
slovacia va livra Romîniei în anii 
1961 — 1965 două termocentrale, 
fiecare cu o putere de 300 M.W., 
cu posibilitatea lărgirii ulterioare 
a puterii, pe credit de lungă du
rată.

Creditul acordat va fi rambursat 
de Republica Populară Romînă 
prin livrări de energie electrică, 
care vor atinge volumul de 2 mi
liarde k.Wh. anual. Cehoslovacia 
va prelua energie electrică și dup i 
rambursarea creditului și va plăti 
aceste livrări cu produsele indus
triei sale în special ale acelei con
structoare de mașini, ceea ce va 
contribui la o mărire însemnată a 
volumului schimburilor de mărfuri 
între cele două țări.

Tratativele cu privire la conven
ție s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească de înțelegere re
ciprocă.

Din partea romînă convenția a 
fost semnată de ing. N. Gheor
ghiu, adjunct al ministrului In
dustriei Grele și din partea 
cehoslovacă F. Hamouz, primul 
adjunct al ministrului Comerțului 
Exterior.

La semnarea acordului a fost 
de asemenea prezent ambasadorul 
Republicii Populare Romîne 
Praga, prof. Mihail Hașeganu.

la

Sosirea Ansamblului 
de cîntece și dansuri 

populare 
din R. D. Vietnam
Continuîndu-și turneul între

prins în țările socialiste, Ansam
blul de cîntece și dansuri populare 
din R.D. Vietnam, care a partici
pat la cel de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Viena, a sosit joi 
noaptea în țara noastră.

Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare din R.D. Vietnam, în. for
mația în care ne vizitează țara, 
este alcătuit din 28 dansatori, 4 so
liști de cîntece populare, un cor 
feminin și o orchestră de instru
mente populare.

Fiul clăcașului de odinioară...

Fabrica de încălțăminte „Soli
daritatea“ din Oradea are mulți 
fruntași. Cei mai cunoscuți și a- 
preciați sînt cei din brigada de 
tineret condusă de utemislul 
Ioan Svidovici. In acest an, spre 
exemplu, brigada utemistului Svi
dovici a economisit piele din care 
se pot croi peste 4.950 perechi 
fețe încălțăminte.

Cînd presa anunța inițiativa 
cunoscutului fruntaș N. Militaru 
care a preluat conducerea unei 
brigăzi codașe, în brigada lui Svi
dovici s-a ținut sfat. Tinerilor le 
era greu să se despartă de respon
sabilul brigăzii dar au făcut acest 
lucru conștienți că pe această 
cale cît mai mulți tineri din 
fabrica lor vor ajunge să lucreze 
la nivelul celor mai buni mun
citori, conștienți că inițiativa a- 
ceasta contribuie la întărirea și 
dezvoltarea spiritului colectiv de 
într-ajutorare, una din trăsătu
rile muncitorului de tip nou, îna
intat.

La propunerea utemistului Svi
dovici în fabrică s-a organizat o 
nouă brigadă a croitorilor — în 
majoritate tineri care pînă atunci 
obțineau economii mici, sub po
sibilitățile lor. Ioan Svidovici a 
preluat conducerea acestei noi 
brigăzi. El s-a angajat să împăr
tășească tinerilor experiența sa, 
să-i îndrume în însușirea proce
deelor care duc la folosirea cu 
maximum de randament a supra
feței de piele, astfel ca, în cel 
mult o lună, membrii brigăzii 
să ajungă la nivelul succeselor 
medii ale croitorilor fruntași.

De atunci au trecut cîteva săp- 
tămîni. Ocupîndu-se îndeaproape 
de fiecare membru al noii bri
găzi, explicîndu-i felul în care 
se poate croi pielea pentru a 
obține cele mai mari economii, 
împărtășind din experiența sa, 
utemistul Ioan Svidovici a reușit 
ca toți componenții noii sale 
brigăzi să realizeze încă din pri
mele zile, însemnate economii. 
Muncitoarea Ida Farcaș, spre 

una 
datorită 
lucrează, 

înregistra 
chiar
acestea

mici. Sub îndrumarea și cu aju
torul noului responsabil al brigă
zii, ea lucrează astăzi tot atît 
de repede, iar economiile reali
zate numai într-o săptămînă au 
fost de 251 dm.p. piele box. E- 
conomiile obținute înainte de 
muncitoarea Florica Biro erau 
de circa 250 dm.p. piele lunar. 
Numai în prima săptămînă de 
cînd lucrează în noua bri
gadă, ea a realizat economii 
de 351 dm.p. piele. Mai sînt și 
alți tineri în această brigadă. 
c2re^ acum doar într-o
săptămînă tot atîtea economii de 
piele cit realizau înainte într-o 
lună.

exemplu, 
croitoare 
cu care 
ori 
piele, ți 
economii,

dintre bunele 
rapidității 

de multe 
pierderi de 

dacă obținea 
erau foarte

metal se 
ca ascen.

Suplă, pasărea de 
înalță în aer. Te aștepți 
siunea spre cerul ca peruzeaua să 
continue, avionul argintiu să scli
pească în bătaia soarelui. Nu se 
întâmplă astfel. Lunecînd aproape 
de arătura neagră, din pîntecele 
lui împrăștie o pulbere măruntă. 
Superfosfat. Sîntem în plină 
toamnă, pe-ntinderile netede pînă 
în zare ale gospodăriei de stat 
„Partizanul“ din Dragalina. In 
plin Bărăgan. Imaginea ni se pare 
elocventă, explicînd ea singură un 
uriaș salt petrecut în lucrarea păl
muitului, a omului nou, din zilele 
noastre, în Bărăgan. Am aflat, 
ceva mai tîrziu, că împrăștierea 
superfosfatului, în acest fel, din 
aer,, costă mai puțin, sau între
buințând un termen drag celor 
din Dragalina, e mai rentabil. Se 
face mai repede, se împrăștie uni
form, mă rog, o avalanșă de argu
mente care pledează pentru avion. 
Mai aflăm, deși e un aspect mai 
puțin spectaculos decît o deco
lare, că în prezent peste 90 la 
sută din munci se execută meca
nizat, că anul trecut beneficiul 
adus statului de către gospodă
rie a ajuns la 8 milioane lei, că 
un purcel poate atinge la înțăr
care peste 20 de kg. față de 14 cu 
cît este planificat îndeobște ; că 
în 1958 a fost livrată statului o 
cantitate de două ori și jumătate 
mai mare de lapte ca-n 1956. 
Multe poți afla într-o gospodărie

de Ștefan Luca

mare, bine condusă, o gospodărie 
în care oamenii stnt îndrăzneți, 
pătrunși de entuziasm. Mai cu 
seamă despre acest nestăvilit entu
ziasm am aflat citeva lucruri care 
merită să fie consemnate. Ele sînt 
legate strins de acest termen, in 
aparență rigid : rentabilitate.

Termenul depășește 'înțelesul de 
bilanț soldat cu excedent, de ba
lanță pozitivă avînd aici o strînsă 
contingență cu omul și noua lui 
conștiință și demnitate, trezind un 
adine ecou in sufletul lui.

Cîțiva ani gospodăria de stat 
din Dragalina a lucrat în pierdere. 
Trecerea de la deficit la rentabi
litate s-a petrecut după o luptă 
indirjită, în care oamenii s-au gă
tit și format. Despre această mare 
bătălie ne-au amintit toate cîte 
le-am intilnit. Turnul masiv de 
apă, care l-a scutit pe măgăruș 
să scoată cu burduful apa de la 
zeci de metri sub pămînt, cele trei 
televizoare de care dispune uni
tatea, performanțele obținute de 
comunistul Radu Bursuc ț>e trac, 
torul său, cele 18 'renuri cu cîte 
50 de vagoane necesare să-ncarce 
producția de griu din acest an și 
un vis împlinit : acel al ingine
rului Triță Făniță, directorul 
unității.

Nu știu dacă vă aduceți aminte 
de vechile școli inferioare de

agricultură, dacă ați scos vreo
dată, cu mîna goală, cartofi, din 
pămîntul înghețat, dacă v-a bă
tut cineva cu trestia peste mîinile 
crăpate, roșii de frig ? Să zicem 
o școală în care tratamentul să-ți 
aducă aminte de Oliver Twist al 
lui Dickens, iar profesorul de 
domnul Vucea și „pedagogia“ 

lui. Intr-o asemenea școală și-a 
început pregătirea înainte de 1944, 
puiul de oltean, venit din 
părțile Balșului. Părinții, săraci 
lipiți, l-au învățat de mic cu 
suferința. Lucrase cu ei, în parte 
sau cu ziua, pe moșia unui oare
care Nini Negri. Școlile inferi
oare de agricultură deveniseră 
celebre prin regimul lor de Coș
mar. Un profesor al unei aseme
nea școli a fost întrebat de ce 
nu-și dă copilul la o asemenea 
instituție de învățămînt. A 
puns uluit de-o asemenea 
sibilă nebunie :

— Ferească sfîntul. îmi 
besc copiii !

Și tatăl lui Triță Făniță 
iubea copiii, dar altă cale 
exista. Iar profesorul 
iubea copiii, nu ezita să aplice 
pedepse aspre copiilor altora, 
copiilor necăjiți, speriați, că
rora nimeni nu le lua parte,
care lucrau pînă cădeau in
brînci.

răj- 
p«-

iu-

îji 
nu 

care-ți

într-o asemenea școală a învățat 
Triță Fănifă. Și cu toate priva
țiunile îndurate, dragostea pen
tru știința lucrării pămîntului 

nu i s-a stins, cu toată străduința 
depusă de „pedagogii“ lui. Nu 
s-a lăsat doborît. Dovedea carac
ter, dirzenie și înflăcărare. Trece 
în Școala medie de horticultura, 
la Băneasa, după 23 August. Anii 
noștri i-au adus și lui ca și altor 
zeci de mii de fii de țărani des
cătușarea. In 1952, obține diplo
ma de inginer agronom, printre 
primii în promoția lui. Dar pu
țini veneau cu o experiență amară 
ca a lui, puțini au ajuns în stăpi- 
nirea unui asemenea titlu, cu 
prețul atîtor încercări.

In toamna anului 1953 face cu
noștință, în calitate de conducă
tor al ei, cu gospodăria de stat 
din Dragalina. Vechea conducere 
a gospodăriei lasă in urmă o situ
ație nu prea încurajatoare pentru 
un tînăr debutant intr-un post de 
o atare răspundere. Recolta de 
bumbac neculeasă la timp, o situ
ație financiară precară. Alții poate 
ar fi făcut cale întoarsă din prima 
zi. Triță Făniță nu era făcut din 
aluatul fricoșilor. învățat cu greul, 
aspectul dezolant, semnele dezin
teresului, ale lașității, îl umpleau 
de-o mînie dreaptă și deșteptau în 
el dorința de-a schimba, dea 
curma răul din rădăcină. A fost

M. SUCIU

(Continuare în pag. 3-a)

La Uzinele „Electromotor“-Timi.
șoara a început producerea pri
mului aspirator de praf romînesc. 
In fotografie montorul Vasile Le. 

grand, revizuind un aparat.
Foto: S. IURIE



REUNIUNILE TINE
Pe cine invităm?...

Organizația U.T.M. de la 
Uzinele „7 Noiembrie" din Cra
iova fi-a cîștigat meritul de orga
nizator al celor mai frumoase 
reuniuni fi baluri ale tineretului 
din oraș. De aceea toți care pri
mesc invitații pentru reuniunile 
tineretului de la „7 Noiembrie“ 
gîndesc așa : „Vom petrece o 
seară minunată !“.

Cum fi-au cîștigat acest bun 
renume reuniunile tineretului de 
la Uzinele ,,7 Noiembrie“ ?

Comitetul U.T.M. pe uzină s-a 
îngrijit ca întregul program a! 
reuniunilor — jocurile de socie
tate, concursurile, programele ar
tistice — să cultive bunul gust, 
să ofere tineretului cîteva ore 
frumoase, distractive fi educative 
in acelafi timp. Dar nu numai 
atît. Comitetul U.T.M. a ajuns la 
concluzia că o reuniune sau un 
bal al tineretului nu e un simplu 
spectacol dat pe scenă de un 
număr de tineri ; reuniunea este 
un spectacol uriaș la care parti
cipă ca interpreți toți invitații, 
toți cei prezenți, ințelegind prin 
aceasta că datoria sa este să se 
ocupe nu numai de cei care vor 
susține programul, ci fi de parti- 
cipanții la reuniune, de invitați.

Întotdeauna, cînd se hotărăște 
organizarea unei reuniuni se con
stituie o comisie care împreună 
cu comitetul U.T.M. se ocupă 
deopotrivă de program și de in
vitați. Este știut că într-o sală 
— oricît de încăpătoare ar fi — 
poate încăpea un număr limitat 
de persoane. Cum reuniunile a- 
trag foarte mulți tineri, comitetul 
U.T.M. repartizează prin rotație 
invitațiile organizațiilor U.T.M. 
de secții care au grijă să ofere 
un număr mare fruntașilor în 
producție și în activitatea ob
ștească. Interesant este că mem
brii birourilor organizațiilor 
U.T.M. de secție înmînind invi
tația, discută cu tînărul respectiv 
asupra ținutei pe care trebuie să

...sau cu cine
avem de-a face

Organizata de bază U.T.M. a 
cartierului „6 Martie“, din Foc
șani, organizează în fiecare săp- 
tămînă in cadrul „Joilor tineretu
lui“ sau duminicile, reuniuni. A- 
desea, programele sînt intere
sante, educative, fie că e vorba 
dă spectacolul dat de brigada ar
tistică de agitație sau de alte 
formații artistice.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. a cartierului „6 Martie“ 
nu acordă insă aceeași atenție și 
participanților la reuniune. De 
multe ori se petrec la aceste re
uniuni lucruri care jignesc bu
nul simț, unii tineri permițîn. 
du-și să se comporte necuviincios 
cu fetele, vorbind urît, dansînd 
deșuchiat. Așa se comportă, de 
pildă, tinerii M. Petrescu, N. Dia- 
conu, E. Gurău, Valentin și Ga. 
briei Nazarie, 1. Oprea, V. Nea- 
goe și alții, foști absolvenți ai 
școlilor medii care de doi-trei 
ani fug de muncă și stau în fie
care zi, de dimineață pînă seara, 
pe strada mare sau pe la cine
matografe, flecărind. Pe acești 
tineri fără căpătii îi recunoști 
imediat prin îmbrăcămintea și 
pieptănătura lor ieșită din co
mun, lipsită de gust, prin purtă, 
rile lor necuviincioase ce stîr- 
nesc indignarea tuturor celor ca- 
re-i văd și-i cunosc. Ei sînt cei 
pe care îi găsești prezenți la fie
care reuniune din cartier, creînd 
o atmosferă nesănătoasă, împie- 
dicînd adesea chiar și desfășura
rea în bune condiții a progra
mului artistic. Ținîndu-se de glu
me de prost gust, crezîndu-se in- 
teresanți, acești tineri se adună 
în jurul orchestrei făcînd tot fe
lul de strîmbături, de schimono
seli, jignind de multe ori tinerii 
care dansează.

Cu toate acestea însă, la fie. 
care reuniune, atitudinea, ma
nifestările lor necuviincioase au 
fost tolerate atît de organizația 
U.T.M. din cartier, cît și de cei
lalți participanți. Comitetul or. 
ganizației de bază U.T.M. de 
aici nu a discutat niciodată cu 
vreunul dintre ei, să le arate 
că-și risipesc tinerețea, că com
portarea lor este urîtă și străină 
moralei tineretului patriei noa
stre. Unii dintre ei sînt utemiști, 
însă în afară de faptul că-și 
plătesc cotizația, nu dovedesc că 
merită calitatea de utemist

In Focșani există întreprinderi 
unde lucrează o mulțime de ti. 
neri harnici, cu o morală sănă
toasă. De asemenea, la cîți- 
va kilometri de Focșani sînt
S.M.T.-uri, gospodării agricole

Dans popular secuiesc prezen
tat în cadrul programului unei 
reuniuni tovărășești de tinerii 
artiști amatori de la clubul 

„Metalul“ din Cluj.

Foto: P. GOGIUBAN

o aibă, asupra comportării sale 
la reuniune. La reuniuni mai sînt 
invitați și tinerii din alte organi
zații U.T.M. din oraș.

Deși tinerii vin în general co
rect îmbrăcați, comportîndu-se 
frumos, civilizat, se mai intîmplă 
însă să vină și cîte unul cu o ți
nută necorespunzătoare. Un ase
menea tinăr nu scapă ochilor 
ageri ai membrilor brigăzii ar
tistice de agitație care sînt pre
zenți întotdeauna și care impro
vizează imediat un cuplet, o sce 
netă satirizînd lipsa de gust în 
îmbrăcăminte, practicarea unor 
caricaturi de dans, comportările 
nedemne. Așa s-a întîmplat de 
pildă cu tînărul Constantin Io- 
nescu, lăcătuș la sectorul III mon
taj. De fapt el era cunoscut ca un 
bun dansator. Dar la o reuniune, 
din dorința de a ieși din comun, 
a început să danseze deșuchiat. 
Brigada artistică de agitație i-a 
improvizat imediat un cuplet 
care l-a făcut de rîs în fața tutu
ror celor prezenți. Iar la reuni
unile care au urmat lonescu 
Constantin cu toate că era fruntaș 
în producție, nu a mai primit in
vitație. La început s-a supărat. 
După ce însă membrii comitetu
lui U.T.M. au stat de vorbă cu 
el și i-au explicat pentru ce nu-l 
mai invită la reuniuni el și-a 
schimbat atitudinea.

Iată dar că și invitarea tineri
lor la reuniuni este o treabă din
tre cele mai importante. Ocupîn- 
du-se cu grijă de cine intră în 
sala reuniunii, influențînd prin 
tinerii muncitori înaintați pe cei 
care mai cedează încă gustului 
burghez în îmbrăcăminte și com
portare, ori care mai au mani
festări nedemne, comitetul U.T.M. 
de la „7 Noiembrie” reușește să 
creeze la reuniunile pe care le 
organizează o atmosferă exigentă, 
educînd astfel la tineri gustul 
pentru frumos.

S. ION

colective unde muncesc tineri 
tractoriști, țărani muncitori. Co
mitetul U.T.M. al organizației de 
cartier „6 Martie“ trebuie să in
vite la reuniunile pe care le or
ganizează pe tinerii muncitori și 
țarani muncitori care pot să.i 
ajute pe cei amintiți, să vadă 
ca lenevia este străină tineretu
lui nostru. La aceste reuniuni, 
tinerii muncitori și tinerii țărani 
muncitori pot fi invitați să vor
bească despre frumusețea muncii 
lor, despre viața din uzină, din 
S.M.T. sau din gospodărie. Ei îi 
pot ajuta pe tinerii care au o a- 
titudine nedemnă să vadă cît de 
greșită e calea pe care merg.

De asemenea, de fiecare dată 
în cadrul reuniunilor, comitetul 
U.T.M. poate organiza conferin
țe sau discuții pe teme ca : fru
musețea muncii în uzine, răspun
derea pe care o are tînărul în 
societatea noastră nouă și alte
le, precum și despre felul cum 
trebuie să ne îmbrăcăm, să dan
săm, să ne comportăm în so
cietate și alte acțiuni menite să 
contribuie la formarea unor con
cepții sănătoase despre muncă, 
despre distracții, despre viață.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
organizația U.T.M. de cartier 
trebuie să ia măsuri urgente pen
tru ca reuniunile tineretului să 
fie cu adevărat mijloace de edu
care a tinerilor, de destindere și 
de distracție civilizată.

C. COSMIN

Obiectivul fotografic i-a surprins pe tinerii muncitori din întreprinderile Orașului Stalin în timpul unei 
reuniuni organizate de comitetul orășenesc U.T.M. ,
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Comitetul U.T.M. de la Uzinele 
„1 Mai“ Ploești a organizat cu 
tinerii la club o discuție pe tema: 
„Ținuta noastră la reuniunile to
vărășești“. Discuția a pornit de la 
următoarele fapte : uneori, la reu
niuni, unii tineri veneau îmbrăcați 
fără gust ori cu hainele necălcate, 
fiind in felul acesta, în distonan
tă cu ținuta generală. O ase. 
menea discuție a avut loc și la 
„Textila“ unde li s-a vorbit fe
telor despre îmbrăcămintea și 
pieptănătura cu gust

Aceste discuții în care s-a sub
liniat necesitatea unei ținute co
recte la reuniuni, ea fiind pe 
drept cuvînt cartea de vizită a 
fiecărui tînăr și tinără, n-au ră
mas fără rezultate. La clubul U- 
zinei „1 Mai“ de pildă, poți intr. 
adevăr să petreci o seară plăcu
tă. Tinerii vin la reuniuni fru
mos îmbrăcați, avînd o ținută 
demnă de respect. Organizația 
U.T.M. își are aici orchestra sa 
proprie formată din tineri mun
citori talentați care aleg cu gri
jă repertoriul și seara decurge 
într-o atmosferă plină de tinere
țe și voie bună. Tntilnești aici 
laolaltă muncitori din secțiile u. 
zinei, ingineri, funcționari. Pe 
tînărul candidat de partid Tru- 
can Udrea, lăcătuș la cazange- 
rie sau pe utemista Georgeta

intr-unui din modernele pavi
lioane ale Fabricii de antibiotice 
din lași un grup de fete ies gră
bite din secție. E pauza de la ora 
10. De sub albul imaculat al bo
netelor, privirile sclipesc vesele.

— Păcat că n-ai venit aseară, 
Gabriela. Ne-am distrat minunat !

— Băieții au fost așa de dră
guți și politicoși, nu-i așa Elena?

— Da, băieții noștri au început 
să știe cum să se poarte la o 
reuniune și asta nu-i lipsit de im. 
portanță. Ce părere aveți ?

M-am apropiat cu neascunsă 
curiozitate. Impresiile fetelor 
după o reuniune spun de obicei 
foarte mult. Și nu m-am înșelat. 
Cu insistență reveneau asupra a- 
celuiași subiect : „băieții noștri“.

Am căutat să aflu mai mult 
despre această problemă impor- 
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Cozan, i-am cunoscut în timpul 
lucrului. îmbrăcați in salopetă, 
ei impun prin munca și hărnicia 
lor respect. Muncitori harnici în 
producție, tinerii aceștia țin la 
prestigiul lor și la reuniunile to
vărășești. Ii privești cu plăcere 
seara la dans: ținuta vestimen
tară și atitudinea lor civilizată 
este într-adevăr o bună carte de 
vizită.

La reuniunile de simbătă șî du
minică seara se observa însă și 
un fapt care te surprinde. Mai 
întotdeauna întilnești raspindiți 
pe la aceste cluburi tineri munci, 
tori de la Trustul regional de 
construcții. Dar și Trustul regional 
de construcții are un club și încă 
un club destul de încăpător și 
bine amenajat. De ce nu se duc 
tinerii constructori la clubul lor? 
Mi-am zis că poate clubul o 
fi în reparație. Răspunsul l-am 
aflat într-o sîmbătă seară după 
ce am făcut o vizită aici. Prin 
difuzoare țișneau pînă departe 
țipetele unor instrumente căzute 
de bună seamă pe mîna unor or- 
chestranți peste măsură de ner. 
voși și care reușeau să iște un a- 
devărat vacarm. Era, deci „reu
niune“. Așa cum de altfel anunța 
și pancarta din fața clubului. Am 
intrat. Un miros de vin și mititei 
îmbibat cu fumul de tutun de-1 
taiai cu cuțitul, îți făcea insupor- 
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tantă : părerile fetelor despre 
băieții cu care dansează.

— Discuții asemănătoare au loc 
adesea între noi — mi-a spus 
Gabriela Nour, secretara organi
zației U.T.M. de la serviciul con
trol tehnic. Și este și firesc. Fe
tele noastre vor să fie respectate 
de băieți nu numai cînd au ha
latul și boneta albă, ci fi cînd 
îmbracă rochia pentru reuniune. 
Și din păcate au mai fost cazuri 
cînd băieții, prietenii și tovarășii 
noștri de muncă din secții, n-au 
ținut seama de aceasta. Mai bine 
însă vă vor spune fetele.

Odată, la o reuniune, Aneta 
Aliman a trebuit să refuze un 
băiat la dans. Nu-l cunoștea, 
fabrica e mare. Dansase la în
ceput cu el. Dansa frumos. A 
doua oară însă, cu un ton po
runcitor i-a strigat „dansează“ ! 
Și tonul și privirea tulbure o in
dignaseră : se vedea că băuse fără 
măsură. L-au refuzat fi ea și alte 
fete. Aneta însă nu s-a limitat la 
acest refuz. A stat a doua zi de 
vorbă cu secretara organizației 
U.T.M., s-a sfătuit. Cunoștea pe 
un prieten de-al tînărului, pe Gh. 
Gorescu de la secția compresoare. 
Lui i-a spus de ce l-a refuzat la 
dans și că nu numai ea, dar toate 
fetele nu se pot împăca cu aseme
nea manifestări. „Muncind fru
mos, laolaltă noi trebuie să știm 
să ne și distrăm frumos, i-a spus 
ea. Or, prietenul tău, numai cu
vinte de laudă nu merită”. Ute- 
mistui Gh. Gorescu a simțit din 
glasul Anetei că mustrarea e și 
pentru el. A vorbit atunci cu 
A. Pope seu, prietenul lui care 
lucrează la filtrarea aureomicinei. 
Aneta nu știe ce i-a spus, dar nu 
mică i-a fost bucuria cînd tînă
rul A. Popescu a venit să i se 
prezinte după cîteva zile, la ie
șirea din schimb, să-i ceară scuze 
pentru ce-a făcut și prin ea tutu
ror fetelor care i-au arătat prin 
refuzul lor de a dansa, dezapro
barea pentru purtarea lui.

— Și Aurel s-a îndreptat, spuse 
tînăra candidată de partid Elena 
Fălcic. Mai rău e că n-am izbu
tit să-l convingem încă pe Victor 
Papovici, de la sectorul V fermen
tație, cit de urîtă este comporta
rea lui la reuniuni. Și doar mai 
multe fete i-au spus că np le 
place nici cum dansează, nici cum 
vorbește cu ele. Eu le-am spus 
fetelor că va trebui să ne adre
săm organizației U.T.M. din care 
face parte, să ne sfătuim cum 
să-l ajutăm pe Victor, care de 
altfel nu-i deloc un băiat rău. 
Noi va trebui să-l facem să în-

tabilă rămînerea la o asemenea 
„distracție“. înăuntru, un grup 
de tineri sfe scalănlbăiau în fel și 
chip, străduindu-se parcă din răs
puteri să nu rămînă în urma rit
mului „muzicii“ de dans. Și cum 
le era dansul, așa le era și ți
nuta : nebărbieriți, cu haine strim
te și pestrițe, într-un cuvînt totul 
stîrnea dezaprobare.

înțelegeam acum bine de ce, 
cei mai mulți tineri de la Trustul 
regional de construcții ocolesc 
sîmbăta seara clubul lor, îm- 
praștiindu.se pe la alte cluburi 
unde, după cum am arătat mai 
sus, reuniunile sînt organizate 
așa cum trebuie. Dar ce era aici, 
la clubul Trustului ? Reuniune ? 
Responsabilul clubului, Gheorghe 
Anaronache, a ținut să precizeze:

— Nu tovarășe, nu-i reuniu
ne. Ia, acolo, o petrecere. Să se 
distreze tot poporul...

Apoi, făcîndu-mi un semn ca 
de complicitate :

— Să luăm și noi un ban...
Lăsînd la o parte scopul aces

tor „petreceri“, am încercat să 
identific ce fel de „popor“ anu
me se distrează sub calda oblă
duire a conducerii clubului. Adi
că, mai direct, cine sînt cei ce 
se scălămbăiau ? Iată cine : chiu, 
langii, bulevardieri, într.un cu- 
vint un grup de tot soiul de fil-

țeleagă că nu-i nici o cinste să te 
lauzi că o invitație la dans o poți 
face cu mîinile in buzunar sau 
trăgînd fata de mină la dans, așo 
cum face el. A fi în felul acesta 
„îndrăzneț“ — cum spune el — 
e tot una cu a fi necuviincios ji 
noi va trebui să-l convingem de 
aceasta.

Gabriela Nour mi-a povestit că 
adesea la reuniuni fetele au orga
nizat damentango-uri cu scopul 
de a-i învăța pe băieți cum se 
face invitația la dans, cum să 
danseze, să le arate cum trebuie 
să se poarte. Acest lucru le pă
rea la început unor băieți oare
cum neobișnuit ; unii o socoteau 
chiar o jignire. De aceea erau 
invitați mai des tineri ca B. Ciu- 
bară, I. Sgîrcitu, C. Asandei și 
alții, cunoscuți ca parteneri po
liticoși, care respectă dansul, pe
trecerea lor tinerească. Prin 
dansul lor frumos serveau drept 
model și altora. Apoi tot mai 
multe fete s-au preocupat de fe
lul cum dansează tovarășii lor din 
secții, prietenii lor.

Preocuparea susținută a orga
nizației U.T.M. de la Fabrica de 
antibiotice de a-i învăța pe tineri 
cum să se comporte la reuniuni 
are o semnificație deosebită. Har
nicul colectiv, ce-și aduce con
tribuția la realizarea cît mai mul
tor flacoane, trebuitoare în lupta 
cu microbii, se străduiește să înlă
ture și orice microb străin care 
încearcă să se infiltreze în com
portarea tinerilor. Și necuviința, 
glumele de prost gust, dansul 
scălămbăiat sau haina fistichie 
sînt microbi ce mai apar la 
unele reuniuni și cu care ute- 
miștii de aici sînt hotărîți 
să lupte pînă la distrugerea lor 
totală. Pentru aceasta comitetul 
U.T.M. pe fabrică (secretar Elena 
Gazi-Teodoru) a alcătuit o gazetă 
de perete cu tema : „Cum să ne 
purtăm, cum să ne îmbrăcăm“ 
Epigramele, caricaturile, i-au aju
tat pe tinerii V. Duță, F. Agapi 
și alții să înțeleagă că colectivul 
nu tolerează apucăturile modului 
de viață burghez nici în îmbră
căminte, nici în vorbă, atît la 
fabrică, cît și pe stradă sau la 
reuniuni.

In această luptă comitetul 
U T.M. va trebui să antreneze însă 
întregul colectiv, iar discuția — 
surprinsă într-o pauză la o sec
ție — poate fi un subiect nime
rit pentru discuții în organiza
țiile U.T.M.

în afara programelor cul
tural-educative, reuniunile oferă 
tineretului mult așteptatul prilej 
de a asculta o muzică; frumoasă, 
instructivă, de a dansa cîteva 
ore. Reuniturile tineretului orga
nizate la întreprinderile textile, 
Șantierul naval, Uzina „Nicolae 
Cristea“ și în alte întreprinderi 
din Galați sînt frecventate de un 
mare număr de tineri și tinere 
tocmai pentru că aici muzica de 
dans este asigurată de orchestrele 
întreprinderilor respective care 
execută cu pricepere cele mai 
frumoase melodii de muzică u- 
șoară și de dans, romînească, so
vietică și din țările prietene.

în orașul Galați se organizează 
din păcate și alt soi de reuniuni. 
Cetățenii tineri și vîrstnici ai ora
șului și-au format o părere proas
tă despre reuniunile care se orga
nizau în sala căminului cul
tural „Șalom Alehem” de pe 
strada Dumitru Chicuș. Si
tuat în plin centrul orașu
lui, acest cămin cultural este 
frecventat de un număr foarte 
mare de tineri. Dat fiind această 
situație, comitetul orășenesc 
U.T.M. și-a asumat în fața sec
ției de învățămînt și cultură a 
sfatului popular orășenesc obli
gația de a patrona acest lăcaș de 
cultură, căminul cultural deve
nind cu acest prilej clubul tine
retului „Șalom Alehem“.

Cît de bine este patronat o 
arată faptul că într-un timp 
în jurul clubului au început să

a
fizoni care trăiesc din munca pă
rinților. Și gusturile lor proaste 
sînt alimentate cu o deosebită 
grijă de orchestra suspomenită și 
de conducerea clubului. Uneori, a- 
ceastă comportare a lor are o 
influență negativă și asupra u. 
nor tineri care la început vin 
aici cu gîndul să petreacă o 
seară plăcută. Ei vin aici cu o 
atitudine frumoasă. Cu timpul 
însă, în atmosfera aceasta vicia
tă, se schimbă și ei. Așa s-a 
întîmplat cu tînărul escavatorist 
Nicolae Moisescu de la I.T.A.U. 
Ploești care, atras de gașca unor 
indivizi de aici, a ajuns să se 
comporte ca și ei.

Cum se face însă că organiza
ția U.T.M. de la Trustul regional 
de construcții nu a luat pînă a- 
cum nici o măsură împotriva 
„petrecerilor“ care se organizea
ză săptămînă de săptămînă la 
clubul Trustului ? In loc să se 
ridice împotriva lipsei de exigen
ță, pentru o ținută demnă la re
uniunile tovărășești, utemiștii din 
această organizație s-au mulțu
mit să meargă și să se distreze 
la alte cluburi din oraș în timp 
ce la clubul lor rămîn să se „dis
treze“ tot soiul de indivizi fără 
căpătîi.

Organizația U.T.M. de la a« 
ceastă întreprindere trebuie să ac
ționeze în mod hotărît pentru crea
rea unei puternice opinii împo
triva acelora care vin la reuniu
nile tovărășești cu o ținută de
zordonată, transformînd prin 
comportarea lor reuniunile tovă
rășești în „petreceri“ de prost 
gust.

N. PUIU

Recital de canto
Foto: P. PAVEL 

FL. DANCIÜ

roîască tot soiul de „organiza
tori” caro închiriau aproape în 
fiecare sîmbătă și duminică sea
ra sala de dans. A apărut la club 
și un oarecare M. Cașcaval, cu
noscut în oraș ca instrumen
tist care în schimbul cîtorva sute 
de Jei se angaja să asigure 
muzica „pe placul fiecăruia“. Cu 
timpul M. Cașcaval și încă vreo 
cîțiva lăutari amatori din Galați 
au format o orchestră perma
nentă pe lîngă clubul tineretului. 
Pe străzile orașului au început 
să apară afișe mari, în culori 
dintre cele mai țipătoare care 
chemau tineretul la club să se 
distreze : „Astă seară, mare reu
niune la clubul tineretului. Vă 
distrează orchestra Cașcaval“. 
Unii tineri din oraș, mai ales 
din întreprinderile și instituțiile 
care nu dispun de săli de dans 
și de orchestre proprii, veneau 
la reuniunile de la clubul tinere
tului. Dar în Ioc de reuniuni to
vărășești, ei întîlneau aici o în
grămădeală pestriță de indivizi, o 
sală îmbîcsită de fum de țigară, 
neîngrijită, o orchestră care în 
schimbul unui pahar de vin oferea 
amatorilor de muzică stridentă și 
dansuri deșuchiate tot soiul de 
melodii din repertoriul muzicii 
decadente occidentale sau impro
vizații do moment în ritmul că
rora cîteva perechi de cheflii și 
pierde-vară făceau fel de fel de 
exhibiții.

Foarte mulți tineri muncitori au

— Vă rog, dansați ? Foto : P. POPESGU

Programul
Reuniunile tovărășești, seratele 

de dans sînt îndrăgite de tineret ; 
ele sînt locuri preferate de în- 
tîlnire și distracție. In tot mai 
multe întreprinderi și instituții 
din Tg. Mureș se organizează a- 
semenea reuniuni și serate unde 
tinerii își petrec o parte din 
timpul lor liber. Am cerut cîtor
va tineri din întreprinderile „Se
cera și Ciocanul“ și „Simo Ge- 
za“ să spună cum le-au plăcut ul
timele reuniuni la care au par
ticipat.

Bandi Maria, șlefuitoare la fa
brica „Secera și Ciocanul“ din 
Tg. Mureș, mi-a mărturisit că-i 
plac reuniunile care se organi
zează de obicei sîmbăta și du
minica, la clubul întreprinderii.

— Orchestra e bună, are un 
repertoriu bogat, care satisface 
gusturile tinerilor. Participă 200- 
300 de tineri dar clubul este în
căpător și nu e înghesuială. Se 
poate dansa frumos. îmi place 
atitudinea coTectă, civilizată a 
tinerilor.

— Știți însă — mi-a spus tov.
M. Bandi — uneori reuniunile 
noastre sînt cam monotone. M-am 
gîndit adesea ce s-ar putea face 
pentru ca fiecare reuniune să 
aducă ceva nou, care să ne îm
bogățească cunoștințele. Oare nu 
s-ar putea organiza în cadrul 
reuniunilor un concurs de dans, 
o ghicitoare muzicală, un con
curs pe o temă educativă ? Am 
putea invita un solist cunoscut 
să ne cînte ori brigada artistică 
de agitație să prezinte un pro
gram. Fără îndoială că a- 
tunci reuniunile noastre n-ar 
mai fi monotone. Obișnuiesc să 
merg și la alte reuniuni : de 
pildă, la clubul T.R.C.L. și la 
casa de cultură a sindicatelor. 
Despre reuniunile de la T.R.C.L., 
ce să spun ? Muzica e bună dar 
orchestra, vrînd uneori să cre
eze un „moment vesel“, trans
formă textul cîntecelor și debi
tează cuvinte de prost gust.

De cîte ori am fost la clubul
T.R.C.L. — spun am fost, pen
tru că acum nu mă mai duc — 
am întîlnit cheflii, a căror com
portare jignește orice tînăr care 
se poartă civilizat. Se creează o 
asemenea impresie de parcă or
ganizatorii reuniunilor de la
T.R.C.L. ar avea o singură devi
ză: „bani să iasă“.

Maistrul Balasz lanoș de la fa
brica „Simo Geza“ spunea că ul
timele reuniuni la care a parti
cipat au fost cele organizate în

u I
început să ocolească reuniunile de 
la clubul tineretului. Au rămas 
însă destui cheflii, indivizi cu 
concepții înapoiate despre viață, 
care găseau în reuniunile de la 
club prilejul de a da frîu liber 
apucăturilor lor cosmopolite.

Cînd „reuniunile” de la clubul 
tineretului au degenerat în cîteva 
scandaluri, comitetul orășenesc
U.T.M. a luat în sfîrșit măsuri : 
la propunerea sa a fost interzisă 
organizarea reuniunilor la clubul 
tineretului, iar orchestra „Cașca
val” a fost dizolvată.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Galați n-a mers însă pînă la ca
păt ; n-a luat măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea repertoriu
lui orchestrelor ce execută muzică 
de dans la reuniunile tineretului, 
n-a făcut nimic pentru a educa 
la tineri gustul artistic prin or
ganizarea unor reuniuni cu un 
program bogat, educativ.

La Galați există posibilitatea 
ca împreună cu instituțiile cultu
rale : Filarmonica, Teatrul mu
zical, Teatrul de Stat să se orga
nizeze în întreprinderi cercuri 
„Prieteni ai muzicii“, cercuri sau 
școli de dans, expuneri despre 
istoria muzicii ușoare și de dans, 
despre istoria și semnificația dan
sului și alte manifestări care pot 
contribui la educarea gustului 
pentru frumos la tineri.

I. ANDREI

cinstea festivalului. — Am avut 
cîteva reuniuni reușite în între
prinderea noastră. Ultima, cea 
organizată în cinstea Festivalului 
de la Viena a plăcut pentru că 
a avut un program bogat, cînte- 
ce, jocuri populare, recitări și un 
foarte reușit carnaval. La alte 
reuniuni am avut diferite jocuri 
de societate și concursuri care 
mi-au plăcut — de pildă cele pe 
teme profesionale, un altul pe 
tema : „Tg. Mureș ieri și azi“.

— Aș vrea să amintesc de una 
din cele mai frumoase reuniuni 
la care am participat : cea or
ganizată de tinerii noștri îm- 
?reună cu studenții de la I.M.F. 

n ziua aceea am avut cu student 
ții întîlniri de fotbal, volei, 
baschet, ciclism, iar seara ne-am 
întîlnit la o reuniune tovără
șească comună. Reuniunea a 
început printr-o conferință pe 
tema: „Clasa muncitoare și in
telectualitatea“. A urmat apoi 
un program cultural comun și 
bineînțeles dans. Am cîntat a- 
tunci cîntece populare, cîntece 
revoluționare, am ascultat reci
tări și scenete interesante. Stu- 
denții s-au simțit bine între noi, 
ne-am împrietenit, iar noi ne-am 
simțit bine alături de ei.

Lui Mikloș Albert de Ia secția 
zețuit și Laslo Antal de la hala 
de mașini le plac reuniunile to
vărășești de la clubul „Secera și 
Ciocanul“. Acolo te simți bine — 
mărturisesc ei. Amîndoi sînt însă 
de părere că s-ar putea organi
za mai multe reuniuni tovără
șești chiar în cadrul întreprinde
rii lor — la „Simo Geza“ și că 
numai cu amintirile despre „tre
cutele reuniuni“ nu poți să tră
iești. Din august n-a mai fost 
organizată în întreprinderea lor 
nici o reuniune tovărășească.

...Reuniunile sînt un subiect 
plăcut de discuție eu tinerii, 
foarte mulți dintre cei cărora 
ne-am adresat mi-au mărturisit 
că deși le place dansul, ei do
resc ca la reuniuni să găsească 
și alte activități interesante și 
instructive care să cultive bunul 
gust, care să-i ajute în lărgirea 
orizontului lor cultural. Aceste, 
dorințe firești trebuie să-i răs
pundă atît Comitetul orășenesc
U.T.M. Tg. Mureș, cît și comite
tele organizațiilor de bază, orga- 
nizînd cu regularitate reuniuni 
cu un program bogat în conți
nut și cît mai variat.

ȘT. NECANIȚKI
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VIATĂ DE ORGANIZAȚIE

In ajunul deschiderii 
cercurilor politice

de studiere a Statutu-
U.T.M. pe lîngă ute-

In multe organizații de bază 
U.T.M. din orașul Gluj se fac 
ultimele pregătiri pentru deschi
derea noului an de învățămînt 
politic U.T.M.

Comitetul U.T.M. de la „Gar- 
bochim“ a urmărit ca în acest 
an tinerii să fie încadrați la 
formele de învățămînt politic 
corespunzătoare nivelului lor 
de cunoștințe. Astfel, la cercu
rile 
lui 
miștii care și-aii manifestat do
rința de a studia în acest cerc, 
comitetul U.T.M. a mai recrutat 
o serie de tineri cu o pregătire 
politică corespunzătoare care do
resc să-și însușească profund
prevederile Statutului U.T.M.,
pregătindu-se și în felul acesta 
pentru a fi primiți în U.T.M. 
Alți tineri au fost îndrumați 
să frecventeze cercurile „Să 
cunoaștem frumusețile și bo
gățiile patriei“, iar acei care au 
studiat în anii trecuți în aceste 
forme S-au încadrat anul acesta 
în cursurile serale U.T.M.

Unii tineri mai slab pregătiți, 
care în anul trecut nu prea au 
dat atenție studiului cum ar fi 
lenea Viorica și alții, au fost 
îndrumați de către comitetul 
U.T.M. să urmeze aceleași for
me de învățămînt la care au ur
mat și anul trecut, pentru a apro- 
funda mai bine problemele, pen
tru a-și îmbogăți cunoștințele 
politice.

Comitetul U.T.M. a acordat 
de asemenea o atenție deose
bită selecționării propagandiști
lor. Propagandiștii au fost aleși 
dintre cei mai buni tineri care 
au o pregătire ideologică și po
litică corespunzătoare. Printre a- 
ceștia pot fi citați Ana Kelemen, 
inginerul Ciprian Cttlic și alții. 
Ei au fost confirmați în aduna
rea generală U.T.M. și au par
ticipat cu regularitate la cursu
rile de instruire care au funcțio
nat pe lîngă Comitetul orășenesc 
U.T.M. Cluj. Comitetul U.T.M. 
s-a îngrijit de asemenea să asi
gure din vreme săli și mobilie
rul necesar pentru ca deschide
rea învățămîntului politic, lec
țiile și discuțiile să se desfă-

INFORM AȚII
In seara zilei de 1 octombrie 

s-a înapoiat în Capitală delegația 
Crucii Roșii a R.P. Romîne con
dusă de dr. Octavian Belea, care 
a luat parte la Atena la lucrările 
celei de-a 25-a sesiuni a Consiliu
lui guvernatorilor Ligii societăți
lor de Cruce Roșie.

Totodată, la invitația G.G. al 
Crucii Roșii a R.P. Romîne a so
sit în Capitală o delegație a Crucii 
Roșii canadiene, din care fac parte 
George C. A. Aitken, președintele 
Comitetului Executiv al Crucii Ro
șii canadiene cu soția și Margaret 
E. Willson, secretar al Crucii Ro
șii canadiene.

Oaspeții vor vizita unități sani
tare și de Cruce Roșie din Capi
tală și din țară.

★
In Editura politică a apărut: 

,A 11-a Conferință a Uniunii aso- 
studenților din R.P.R.“, 
— 2,90 lei.

★
a părăsit Capitala 

ciațiilor
25S pag.

Astăzi
dr. Willem J. Kolff, șeful 
parlamentului de organe artifi
ciale . de la „Cleveland Clinic 
Hospital“ din Cleveland, Ohio — 
S.U.A., care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Minis
terului Sănătății și Prevederilor 
Sociale.

prof. 
De-

Tinerii de la Uzina „Electroputere“ din Craiova duc o acțiune susți
nută pentru realizarea de mari economii. Fotoreporterul nostru i-a 
surprins pe tinerii Gheorghița Ghimpușan și Toma Miiitaru executînd 

operația de conexiune la transformatorul de 315 KVA

șoare în mod corespunzător. 
Munca concretă, desfășurată cu 
răspundere și maturitate de 
comitetul U.T.M. de la între
prinderea „Carbochim“ este ga
ranția că anul acesta învă- 
țămîntul politic de organizație 
se va desfășura în condiții și 
mai bune decît anul trecut.

La Uzinele „lanoș Herbak“ 
însă comitetul U.T.M. a pregătit 
într-un mod birocrat deschiderea 
noului an de învățămînt politic. 
Aici mai mult de 500 de tineri 
au fost încadrați — majoritatea 
nefiind consultați în prealabil — 
la cursul seral. In acest scop

Prin unele
organizații de bază
U.T.M. din orașul

Cluj

comitetul U.T.M. a și stabilit 
deschiderea a 32 de cursuri 
serale. Este exclus ca toți cei 
peste 500 de tineri care au 
fost încadrați în cursurile se. 
rale să se găsească la ace
lași nivel de pregătire politică 
și ideologică. Unii dintre ei au 
mai învățat și în anii trecuți în 
cercurile politice, alții însă 
încep de-abia în acest an studiul 
Politic într-o formă organizată, 
formal este ca toți aceștia să 

fie încadrați în cercuri politice 
corespunzătoare gradului lor de 
cunoștințe, iar formele existente 
în rețeaua învățămîntului politic 
de organizație oferă această po
sibilitate. Pe bună dreptate, foar
te mulți tineri din uzină s-au 
sezisat de procedeul birocratic al 
comitetului U.T.M. în această 
privință.

Iată
trebuie rezolvată urgent de co
mitetul U.T.M. de la Uzinele 
„lanoș

Și în urmărirea participării 
propagandiștilor la cursurile de 
instruire comitetul U.T.M. de la 
„lanoș Herbak“ a rămas defici- 

deci o problemă care

U.T.M. de la Uzinele
Herbak“.

logie și a secției de stomatologie a 
Societății științelor medicale.

Lucrările sesiunii jubiliare con
tinuă.

★
Dl. Leon Maccas, fost ministru 

în Grecia, oaspete al țării noastre 
la invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii, a conferen
țiat vineri după amiază la Casa 
universitarilor despre _ „Condițiile 
unei colaborări balcanice“.

Conferința a fost urmărită cu 
interes de un numeros public.

(Agerpres)

ÎNȘTIINȚARE
I.Rectoratul Universității „G. 

Parhon“ aduce la cunoștința celor 
interesați că în Gazeta învățămân
tului nr. 532 din 25 septembrie 
1959 s-au publicat unele posturi 
de profesori, conferențiari, lectori, 
șefi de lucrări și asistent, declarate 
vacante la catedrele acestei Uni
versități, în vederea concursului.

Orice lămuriri suplimentare, se 
dau prin secretariatul Universității 
(București, Bul. 6 Martie nr. 64).

ANUNȚ
Pentru completarea locurilor, 

Școala Tehnică Sanitară din Bu
zău va ține un nou examen de ad
mitere în ziua de 5 octombrie a.c. 
pentru secțiile: Medicală, Pedia
trie, Mamoși, Laboranți, cu durata 
de 3 ani. Candidatele trebuie să 
aibă diplomă de maturitate.

Actele se primesc pînă în ajun 
de examen.

Informații suplimentare se pot 
lua de Ia sediul școlii din Buzău, 
strada Guza Vodă Nr. 63. Telefon 
1839.

tar deși este știut că problema 
principală în vederea pregătirii 
in bune condiții a deschiderii 
fiecărui cerc și curs politic este 
asigurarea acestora cu propa
gandiști capabili, bine pregătiți 
din punct de vedere politic și 
ideologic.

Astfel, nefiind controlați, nu 
toți propagandiștii au înțeles ro
lul acestor cursuri și ca atare nu 
le-au frecventat cu regularitate. 
De exemplu, stînd de vorbă cu 
propagandistul Nicolae Burea 
am aflat că el nu a fost nicio
dată la aceste cursuri pe motiv 
„că nu i-ar fi de prea mare aju
tor“. Împotriva acestei atitudini 
îngîmfate comitetul U.T.M. n-a 
luat nici o poziție. Gu toate că 
tov. Burea este un propagandist 
bun, cu experiență

comitetul

lipsurile 
pregătire 
de învă- 
vinovat

de 
de
an

bun, cu experiență și vechime 
în această muncă, el ar fi trebuit 
ajutat să înțeleagă că la aceste 
cursuri ar fi aflat lucruri noi și 
folositoare.

Același lucru s-a întîmplat șî 
la Fabrica de confecții „Flacăra“. 
Aici, din 5 propagandiști numai 
unul a frecventat cursurile de 
instruire iar ceilalți — pe motiv 
că nu au fost anunțați sau n-au 
avut timp — au absentat cu to
tul nejustificat.

La Fabrica de tricotaje „Varga 
Cătălin“ pînă în momentul de 
față nu s-au luat nici un fel de 
măsuri în vederea pregătirii des
chiderii anului de învățămînt po
litic. Pînă în prezent nu s-a fă
cut nici recrutarea cursanților, 
nu s-a stabilit nici numărul și 
felul cercurilor politice care vor 
funcționa, propagandiștii n-au 
frecventat deloc cursurile de in
struire de pe lîngă 
orășenesc U.T.M.

Este evident că 
existente în munca 
a deschiderii noului 
țămînt politic, se face 
în primul rînd comitetul orășe
nesc U.T.M.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
nu a instruit temeinic secretarii 
comitetelor U.T.M., responsabilii 
cu învățămîntul politic, pentru 
ca aceștia să desfășoare o mun
că concretă în vederea asigură
rii condițiilor optime necesare 
deschiderii noului an de învăță
mînt politic U.T.M. De aseme
nea el nu a controlat situația 
reală din organizațiile de bază 
limitîndu-se în pregătirea des
chiderii cercurilor și cursurilor 
politice doar la instruirea pro
pagandiștilor la cursuri (deși și 
aici a dovedit serioase slăbi
ciuni, neluînd măsuri ca toți pro
pagandiștii să frecventeze cursu
rile de instruire).

Așa se explică lipsurile exis- 
tente. Ce-i rămîhe Comitetului 
orășenesc U.T.M. Cluj de făcut, 
acum cînd ne mai despart pu
ține zile pînă la deschiderea în- 
vățămîntului politic ?

Va trebui să verifice 
nou dacă fiecare cerc politic 
asigurat un propagandist 
purizător. Aceasta pentru că nu 
se va putea deschide nici un 
Cerc politic dacă el nu va avea 
un propagandist capabil, care a 
fost temeinic instruit, prezentînd 
în acest' fel garanția că se va 
ocupa cu toată răspunderea de 
cercul încredințat.

Nu trebuie uitat că de felul în 
care va fi pregătită deschiderea 
fiecărui cerc politic în parte de
pinde buna ori proasta sa func
ționare în tot timpul anului.

P. PALIU

din 
are 

cores-

Cercetînd tainele
erelor geologice Fiul clăcașului 

de odinioară...
Viața unui om este doar o se

cundă pe orologiul vremurilor 
geologice ! Și totuși omul este 
acela care, scrutind adîncurile 
erelor, a cuprins cu mintea 
tainele sutelor de milioane 
ani, aducînd lumină în jurul 
lei mai însemnate probleme

lui 
de 
ce- 

a 
tuturor veacurilor : apariția vie
ții pe pămînt. O prețioasă măr
turie a adevărurilor statornicite 
de descoperirile geologilor și pa
leontologilor o aduce și intere
santul film de știință populari
zată al regizorului Ion Bostan 
intitulat : „Din trecutul pămîn- 
tului".

Alternînd prezentarea unor va
loroase piese de muzeu cu filmă
rile unor planșe explicative și 
cu înregistrările făcute pe peli
culă în locurile care păstrează 
urmele apuselor milenii, docu
mentarul ne poartă de-a lungul 
celor 500 milioane de ani, de la 
o eră la alta. Pe tot parcursul sce
nelor, el combate cu argumente 
grăitoare vechiul mit care afir
mă că nașterea lumii s-ar datora 
unor „forțe supranaturale“, care 
ar fi creat-o în „7 zile“, dove
dind că ea este rezultatul unui 
îndelungat proces evolutiv de 
sute de milioane de ani. Boga
tul material științific, argumen
tația clară sînt o ripostă con
vingătoare superstițiilor legate 
de acest fenomen al naturii. Fil
mul spulberă mitul că omul ar 
fi fost creat „din lut", arătînd 
condițiile care au pregătit apa
riția sa.

Ecranul deschide în fața spec
tatorului pasionanta carte a ma
rilor descoperiri despre trecutul 
pămîntului. Primele scene au 
darul să ne demonstreze unul 
dintre fenomenele caracteristice

*) Filmul de știință populari
zată „Din trecutul pămîntului“, 
scenariul ți regia Ion Bostan.

redacțieide tineri

Barajul Hidrocentralei „V. I. Leni n".Bicaz. In corpul lui s-au turnat pînă acum un milion metri cubi 
de beton. Munca harnicilor constructori apropie tot mai mult ziua intrării în funcțiune a puternicei 

hidrocentrale.
Foto : P. PAVEL

Către
Federația Sindicală 

Mondială
PRAGA

Exprimînd sentimentele tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor transmite 
marii Federații Sindicale Mon
diale un călduros și frățesc salut 
și cele mai sincere felicitări cu 
prilejul împlinirii a 14 ani de ac
tivitate neobosită pentru întărirea 
și dezvoltarea unității sindicale 
mondiale și a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc în 
lupta pentru drepturi social eco
nomice și libertăți democratice, 
pentru pace și prietenie între po
poare.

Dorim din toată inima Federa
ției Sindicale Mondiale și tuturor 
militanților săi noi succese în 
lupta nobilă pentru menținerea și 
consolidarea păcii în lume, pentru 
democrație și progres social.

CONSILIUL CENTRAL 
AL SINDICATELOR 
DIN R. P. ROMINA

I

Constituirea Societății de Științe
Economice din R.P.R.

în ziua de 29 septembrie a.c. a 
avut loc ședința de constituire a 
Societății de Științe Economice 
din Republica Populară Romînă, 
al cărei scop este dezvoltarea cer
cetărilor economice în țara noas
tră și extinderea legăturilor știin
țifice internaționale. In ședință a 
fost discutat și adoptat statutul 
Societății. Societatea va avea două 
secțiuni: de științe economice și 
de statistică.

masiv prezintă 
roca lui se ob- 
cochiliile mei- 
cîndva în fun-

petrecute în erele geologice : fe
nomenul formării anumitor roci 
prin depunerea în straturi a 
unor resturi animale. Pe ecran 
apare unul dintre cele mai ori
ginale monumente ale naturii 
din țară : Dealul cu Melci din 
munții Apuseni care a luat naș
tere în urma unui asemenea fe
nomen. Acest 
curiozitatea că în 
servă foarte bine 
cilor ce viețuiau 
dul mării și care cu timpul s-au 
pietrificat în straturi. Odată cu 
retragerea apei, masivul a rămas 
la suprafață, ca o mărturie a tre
cutului pierdut în noaptea mile
niilor.

Filmul relevă valoarea științi
fică a acestui important monu
ment al naturii. Datorită lui, cît 
și altor mărturii s-a putut re
constitui harta cu natura trecu
tului îndepărtat al patriei, cînd 
aceste locuri erau udate de o 
mare uriașă. Alte piese cu urme 
și mai vechi sînt în măsură să 
pună în lumină trecutul înde
părtat al sutelor de milioane de 
ani în urmă, cînd materia anor
ganică a dat naștere primelor ce
lule de materie vie. Alături de 
planșa care enunță fenomenul, ni 
se prezintă și o piesă cu valoare 
demonstrativă. Sînt urmele unui 
trilobit, una dintre primele vie
tăți simple ce populau adîncu
rile mării. Fosila are o mare va
loare științifică, demonstrînd că 
viața nu a apărut dintr-o dată 
pe pămînt în forma ei superioară 
de azi ci că ea este rezultatul 
unui îndelungat proces evolutiv.

Acest salt calitativ făcut de-a 
lungul erelor începe să fie oglin
dit pe ecran prin trecerea de la 
faza primară a vieții la era pa- 
leozoică cînd, 
factori naturali, apar cele dinții 
specii de pești, 
ei și primele 
apărate de o coamă osoasă. Nu-

datorită noilor

iar spre sfîrșitul 
șopîrle uriașe,

Manifestări închinate aniversării 
R. D. Germane

Vineri a avut loc la Ambasada 
R. D. Germane o conferință dc 
presă consacrată apropiatei aniver
sări a 10 ani de la proclamarea 
Republicii Democrate Germane.

Ambasadorul Wilhelm Bick a 
vorbi! despre succesele obținute de 
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană în acest deceniu.

S-a răspuns apoi la numeroase 
întrebări puse de ziariștii prezenți.

★
Cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la proclamarea R. D. Germane, 
în sala lectoratului central S.R.S.C. 
din Capitală a avut loc vineri o 
seară literară închinată Republicii 
Democrate Germane. Scriitorul 
Mihai Gafița, secretar, al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, a 
vorbit despre succesele obținute 
de către Republica Democrată Ger
mană în construirea socialismului, 
după care au luat cuvîntul scriitorii 
Erhard Panitz și Georg M-aurer 
din R. D. Germană.

In seara aceleiași zile, la Aso
ciația corespondenților presei stră
ine din București, a avut loc o re. 
uniune, în cadrul căreia a luat 
cuvîntul Alfred Meyer, atașat al 
ambasadei R. D. Germane la 
București.

In continuare, a fost prezentat

Consiliul de conducere al Socie
tății este alcătuit din: acad. Al. 
Bîrlădeanu — președinte; acad. 
V. Mălinskî — prim-vicepreședinte; 
prpf. Manea Mănescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, și prof. R. Moldovan — vice
președinți; prof. M. Levente — se
cretar general; proî. Șt. Voicu, 
prof. 1. Rachmuth, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. și 
prof. M. Hașeganu — membri în 
consiliul de conducere.

meroase scene sugerează period- 
da carboniferă cînd vegetația a- 
bundentă a unor păduri uriașe, 
datorită condițiilor prielnice de 
climă, cucerește uscatul.

Bazat pe o documentație bo
gată, filmul prezintă diversele 
etape ale vieții, relevînd proce
sul ei cel mai caracteristic : 
transformarea speciilor. Autorii 
folosesc numeroase piese păstrate 
din acele timpuri ca, prin forța 
exemplului, să dea o imagine 
clară asupra fenomenului evolu
ției speciilor. Așa sînt fosilele 
cu capul diverselor animale 
uriașe din neamul broaștelor sau 
scenele care prezintă urmele lă
sate pe țărmul mării de aceste 
gigantice reptile ca Brontozau- 
rul, Tyranozaurul , Diplodocul 
care în era mezozoică, era de 
mijloc, atingeau o lungime de 
25 de metri sau aveau o greu
tate pînă la 20.000 kg.

Trecînd de la era mezozoică 
la era ultimelor 60 milioane de 
ani, filmul înfățișează nota ca
racteristică a procesului evolu
tiv : aceste animale uriașe dis
par, locul lor luîndu-l mamife
rele, animalele cu sînge cald 
care se adaptează noului mediu. 
Filmul face referiri la interesan
tul material descoperit de geolo
gii romîni. Astfel, odată cu înfă
țișarea evoluției erelor, autorii 
urmăresc să dea o imagine cît 
mai complectă asupra trecutului 
geologic al patriei noastre. Inte
resantul material înregistrat pe 
peliculă, începînd cu urmele pri
melor viețuitoare și terminînd 
cu oasele uriașului animal de
numit Strutiosaurus, descoperit 
de cercetătorii noștri în regiunea 
Hațegului, este în măsură să pre
zinte cu o și mai mare forță de 
convingere etapele mari ale dez
voltării vieții pe pămînt.

Ca o încununare a marilor 
descoperiri stau și cercetările în 
legătură cu apariția omului pe 

filmul „Cîntecul matrozilor“, pro
ducție a studiourilor „Defa“-Ber 
lin.

★
Gu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării R. D. Ger
mane, la cinematograful Republica 
din Capitală se va organiza, între 
3 și 9 octombrie, o „Săptămînă a 
filmului din R.D. Germană".

Spectatorii bucureșteni vor pu
tea viziona filmele artistice „Cîn
tecul matrozilor“, „Inimă rece“, 
„Căsnicia Lorenz“, „Afacerea 
Blum“, „Ceața brună“ și „Erich 
Kubak“, realizări ale cineaștilor 
din R.D. Germană.

Foto: AGERPRES

Tractoriștii Spineanu Augustm și Constantin Ion efectuează arături 
adinei pe terenurile G.A.C. „Elena Pavel* din comuna Aradu Nou, 
raionul Arad. Ei sînt fruntași, depășindu.și zilnic pianul de arături 

cu 2—3 ha.

pămînt. Două cranii alăturate, al 
unei maimuțe fi al unui urmaș 
al ei : omul din Neanderthal — 
pun în lumină adevărata ori
gine a celei mai superioare fiin
țe de pe pămînt. in noile ta
blouri, spectatorul urmărește pro
cesul evolutiv al omului în epo
ca de piatră, făcînd cunoștință 
eu armele, cu deprinderile de 
muncă și cultura lui.

Prin caracterul lui profund 
științific, documentarul „Din 
trecutul pămîntului“ oduce o 
contribuție însemnată în opera 
de educare a tineretului, de for
mare a unei concepții științifice 
despre lume și 
rătoare. lată de 
film nu trebuie 
unui tînăr, nici 
de bază U.T.M. 
organizeze vizionări 
ale interesantului 
realizat de studioul 
Sahia".

MIHAIL GOSPODIN

natura înconju- 
ce un asemenea 

să 
unei 
care

scape nici 
organizații 
trebuie să 
în colectiv 

documentar 
„Alexandru

O scenă din film

Răspundem
cererile și sezisările trimise

M. Domnica — Cisnădie: Di
recția Generală Lină și Mătase 
din cadrul Ministerului Indus
triei Bunurilor de Consum, con
firmă justețea sezisării dumitale.

S-au luat măsuri pentru a se 
repara dormitorul tinerelor mun
citoare de la Uzinele textile Cis
nădie. Pînă ce el va fi însă com
plet renovat, muncitoarele vor 
primi camere corespunzătoare.

Savin Alexandru — Cîmpina : 
Ni s-a răspuns că la uzina e- 
lectrică din Ploești s-au luat mă. 
suri privind îmbunătățirea cali
tății meselor la cantină, respec- 
tîndu-se în același timp indicii 
de calorii. Vechile fețe de masă 
din pînză au fost schimbate cu 
altele de mușama. Bucătarul a 
fost înlocuit cu un altul calificat. 
In prezent, medicul care funcțio
nează în cadrul întreprinderii 
controlează cu regularitate atît 
felul igienic în care se prepară 
mîncarea, cît și starea sanitară 
a personalului cantinei.

ȘTIRI SPORTIVE
Ca. 

de 
box a Italiei, care va susține două 
întîlniri în țara noastră. După cum 
s-a mai anunțat, duminică dimi. 
neața de la ora 10,30 pugiliștiî ita- 
’’ *■  — ie stadionul Re-

★
Vineri dimineață, în prezența a 

numeroși profesori, reprezentanți 
ii Ministerului Învățămîntului și 
Culturii, medici stomatologi, stu- 
denți, s-a deschis în amfiteatrul Fa
cultății de stomatologie din Capi
tală sesiunea jubiliară organizată 
de Societatea științelor medicale 
din R.P. Romînă și Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la 
înființarea facultăților de stomato-

1 a R.P. 
echipa

Vineri la amiază a sosit în 
pitală echipa reprezentativă 

lieni vor întîlni pe stadio 
publicii echipa selecționată 
Romîne. Marți, la Cl’li 
italiană va primi replica echipei 
secunde a țării noastre.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația sportivă italiană 
a fost întîmpinată de reprezentanți 
ai U.C.F.S. și ai Federației romî
ne de box. Lotul italian cuprinde 
14 pugiliști în frunte cu Nino 
Benvenutti, campion european la 
categoria mijlocie-mică, Giorgio 
Masteghin, una din speranțele ita
liene pentru Jocurile Olimpice, 
campionul categoriei cocoș Zampe.

(Urmare din pag. l-a) 

îndată sprijinit de organizația de 
bază a comuniștilor, l-au ajutat 
raionul și regiunea. A cules bum
bacul. A executat în condiții op
time lucrările de toamnă.

Și a venit iarna, cumplita iarnă 
din 1953. Viscolul, nămeții de ză
padă pînă-n hornul singurei clă
diri existente atunci, lîngă calea 
ferată. Atîta ! O clădire pierdută 
sub cerul plumburiu, în cîmpia 
nesfîrșită, troienită de zăpadă 
Nesfîrșite i se păreau nopțile, zi
lele nesuferite, tăcerea neîntre
ruptă nici de trecerea vreunui 
tren. Uneori simțea că nu mai 
poate răbda și că va pleca și el 
de aici.

Și n-a plecat. Nu și-ar fi iertat 
niciodată o atare slăbiciune. Da
tora partidului, muncitorilor din 
gospodărie, împlinirea visului din

Stoenescu Ion — Constanța:
Cererea adresată Sfatului 

popular al regiunii Constanța 
pentru încadrarea într.un post 
de învățător a fost trimisă sfa. 
tului popular al raionului respec
tiv — secția învățămînt. înca
drarea învățătorilor se face de 
către sfaturile populare raionale 
conform H.G.M. 1006/1958.

Oprea Savu — Șegarcea : Sfa
tul popular al raionului Segar- 
cea ne. aduce la cunoștință că a- 
provizionarea la centrul de pîine 
se face acum în bune condițiuni. 
Conducerea întreprinderii de in
dustrie locală Segarcea se va 
îngriji de asemenea pe viitor cu 
mai multă atenție de măcinatul 
din timp al porumbului.

M. Mardare — Hunedoara : 
Comitetul raional U.T.M. Hune
doara ne-a comunicat că organi
zația de bază U.T.M. nr. 7 de la 
mina Teliuc a organizat de cu. 
rînd un post utemist de control.

rini, Napoleoni (mijlocie), del 
Papa (semigrea). Antrenorii echi
pei sînt Natale Rea și Armando 
Poggi-

★
In vederea întîlnirii de dumini

că echipa R. P. Romîne și-a în
cheiat pregătirile. Antrenorul fe
deral [on Popa a anunțat urmă
toarea formație (în ordinea cate
goriilor) : Puiu Nicolaie, Ion Tur- 
cu, Emil Cișmaș, Iosif Mihalic, 
Constantin Gherasim, Mihai Sto- 
ian, Șerbu Neacșu, Mihail Nicolau, 
Gheorghe Negrea și Vasile Mariu- 
țan.

Ca arbitri ai întîlnirii vor func
ționa Gondre (Franța), Zaranti 
(Italia), Klestil (R. Cehoslovacă) 
și G. Ohiriac (R. P. Romînă).

(Ager preș)

copilărie, îi fusese dată o sar
cină care oglindea încrederea în 
forța și priceperea lui, în tine
rețea lui entuziastă.

★
Pînă la conferirea „Ordinului 

Muncii” cl. l-a, cu prilejul zilei 
de 23 August, a cincisprezecea 
aniversare a eliberării, gospodăria 
a parcurs un drum lung. Nu de
parte de gara Ciulnița vei intilni 
un adevărat complex de clădiri, 
iar cîmpiei netede ca masa i s-au 
adăugat aspecte inedite. Supra
fața de 4300 ha. grîu a fost re
coltată în 7 zile. Niciodată holda 
Bărăganului n-a fost „tunsă'“ atît 
de repede și fără pierderi. N-a ră
mas un spic. Și îndată plugul a 
intrat la 30 de cm. pentru a pre
găti patul viitoarei recolte. Dea
supra, avioanele pudrează pămîn- 
tul, în plină viteză, iar în birouri 
se calculează de pe acum cifra 
posibilă a beneficiului din acest 
an, care trebuie să crească sub
stanțial.

Sînt cîțiva ani de cînd rentabi
litatea Dragalinei urcă necontenit 
spre cifre pe care poate, în nop
țile viscolului, nu le-a văzut atît 
de apropiate în timp nici ingine
rul Triță Făniță. Cred însă că 
le-a visat, gîndindu-se la pămînt, 
la fertilitatea lui recunoscută, 
gîndindu-se la entuziasm și la 
oamenii pe care comuniștii i-au 
învățat să aibă focul acestui 
nestăvilit entuziasm. Au dat 2304 
kg. grîu la hectar, fermele zoo
tehnice țin pasul cu această să
geată îndreptată spre vîrfuri de 
producție, vor îndeplini sarcinile 
propuse pentru acest an, sini si
guri de asta.

E de •ajuns să compari cele 
două imagini ale Bărăganului. Cel 
de ieri, pustiu, insuflind tristețe, 
cu cel de astăzi, tonic, plin de op
timism în peisajul căruia omul 
comunist fi mafina făurită de el 
au operat o revoluție.



Lucrările Adunării
Generale a O. N. U.

In preajma aniversării R. D. Germane

Pe un șantier al tineretului
Vizita lui N. S. Hrușciov 

în R. P. Chineză
La ambasada 

sovietica 
din Pekin

PEKIN 2 (Agerpres). —' De la 
corespondentul special al Agenției 
TASS: Capitala Chinei continuă 
să găzduiască delegația de partid 
și guvernamentală a U.R.S.S., în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prim.se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S. și pre. 
ședințe al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La 2 octombrie N. S. Hrușciov 
a vizitat ambasada U.R.S.S. la Pe. 
kin, situată într-o nouă clădire ri
dicată de constructori chinezi. N.S- 
Hrușciov a fost însoțit de membrii 
delegației, precum șj de alte per. 
soane.

Membrii ambasadei și ai repre
zentanței comerciale, specialiștii 
sovietici care lucrează în China, 
au salutat cu căldură pe N. S. 
Hrușciov, M. A. Suslov și pe cei
lalți membri ai delegației. Copiii 
le-au oferit buchete de flori.

Membrii delegației au examinat 
noua clădire a ambasadei, au vi
zitat incinta ei. Aci a avut loc o 
convorbire prietenească între N.S. 
Hrușciov și membrii ambasadei și 
ai reprezentanței comerciale, pre
cum și cu specialiștii sovietici.

întilnire între Mao Țze-dun 
și N. S. Hrușciov

PEKIN 2 (Agerpres). — participat M. A. Suslov, A. A. Gro.
La 2 octombrie la Pekin a avut mîko, Liu Șao-ți, Citi En.lai, Ciu 

loc o întilnire intre Mao Țze-dun De și alte oficialități chineza, 
și N. S. Hrușciov. La întilnire au

Dineul oferit de Mao Țze-dun 
în cinstea lui N. S. Hrușciov

PEKIN 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 2 octombrie Mao 
Țze-dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, a oferit un dineu în cin
stea primului secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, condu
cătorul delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S.

împreună cu conducătorul dele

gației sovietice, N. S. Hrușciov, la 
dineu au participat M. A. Suslov, 
A. A. Gromîko și ceilalți membri 
ai delegației.

Din partea chineză, la dineul 
care s-a desfășurat într-o atmos. 
feră caldă, prietenească, au parti
cipat Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu 
De, Lin Biao, Pîn Cijen, Cen I, 
Van Țzia-sian, Sun Țin-lin, Dun

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
Adunarea Generală a O.N.U. con
tinua discuția politică generală.

Ședința plenară din dimineața zi
lei de 1 octombrie s-a deschis prin 
cuvîntarea reprezentantului Libiei, 
Muhiddin Fikini. El a salutat lupta 
popoarelor Africii pentru libertate și 
independență și a ceriit Adunării 
Generale să-și exercite influența 
pentru a se pune capăt războiului 
din Algeria.

Șeful delegației Libiei s-a pro
nunțat împotriva intenției Franței 
de a efectua experiențe cu arme 
nucleare pe continentul african.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Albania, Behar 
Shtylla, și-a exprimat speranța că 
întîlnirile și tratativele dintre șefii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. vor 
fi un punct de cotitură în politica 
internațională. Coexistența între 
țările capitaliste și socialiste re
prezintă singura cale de înlăturare 
a primejdiei unui război atomic, a 
declarat Shtylla. Iată de ce, a 
spus el în continuare, propunerile 
guvernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală sînt 
considerate de delegația albaneză 
ca principala problemă de pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale. Declarația gu
vernului sovietic cu privire la 
zarmarea generală și totală, a

de- 
de-

Bi-u.

întrevederea tovarășilor 
Liu Șao-ți și Ciu De 

cu tovarășul Emil Bodnăraș

O declarație 
a reprezentantei 

U.R.S.S. de pe lingă 
O. N. U.

Convorbire 
cu John Bernal

PEKIN 2 (Agerpres)..— TASS 
transmite: La 2 octombrie N. S. 
Hrușciov, șeful delegației de par
tid și guvernamentale a U.R.S.S., 
și M. A. Suslov, secretar al C.C. 
al P.C.U.Ș., membru al delegației 
sovietice, au primit la reședința 
lor din Pekin pe John Bernal, cu
noscut om de știință englez, re
marcabil luptător pentru pace, 
președintele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, sosit în China cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării R, P. 
.Chineze.

Intre N. S. Hrușciov, M. A. Su- 
felov și John Bernal, a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

PEKIN 2 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Liu Șao-ți,.vice
președinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist. Chinez și 
președintele Republicii Populare 
Chineze, și Ciu De, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și președinte
le Comitetului Permanent al Adu. 
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, au avut în seara 
zilei de joi o întrevedere cu Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po. 
■litic al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne.

Convorbirea care a avut loc. s.a 
desfășurat într-o atmosferă cordia. 
lă.

Au fost prezenți ceilalți membri 
ai delegației de partid și guverna
mentale romîne: Dumitru Colin,

membru supleant al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Par. 
tidului Muncitoresc Romîn, preșe
dintele Comisiei Controlului rie 
Stat; Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, șeful 
Secției de propagandă și agitație 
a Comitetului Central al P.M R., 
Ludovic Csupor, membru ap Co
mitetului. Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, prim-secretar 
al Comitetului regional P.M.R. din 
Regiunea Autonomă Maghiară, și 
Barbu Zahafescu, membru su
pleant al Comitetului Central- al 
Partidului Muncitoresc Romîn, am
basadorul R. P. Romîne la Pekin.

Din partea chineză a mai parti
cipat Lu Din.i, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, și viceprcmier al Consi
liului de Stat.----------•---------- ;

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: Reprezentanța 
U.R.S.S. de pe lîngă O.N.U, a dat 
spre a fi publicată în presă ur
mătoarea declarație :

„In ultimele zile în presa ame
ricană au apărut știri în care se 
arăta că Uniunea Sovietică ar in
tenționa să-și revizuiască poziția 
în legătură cu forțele extraordi
nare ale O.N.U. și că ar fi chiar 
dispusă să ia parte la finanțarea 
lor. Asemenea afirmații sînt fă
cute printre altele de Fray într-un 
articol publicat în ziarul „Chris- 
tian Science Monitor" din 30 sep
tembrie a.c.

Reprezentanța U.R.S.S. de pe 
lîngă O.N.U. dezminte categoric 
aceste născociri care sînt o pură 
fantezie a autorului lor. Poziția 
Uniunii Sovietice în problema 
creării forțelor extraordinare ale 
O.N.U. și a finanțării lor 
bine cunoscută și rămine 
schimbată. Uniunea Sovietică este 
și va fi și pe viitor pe aceeași po
ziție și anume că forțele armate 
extraordinare ale O.N.U. sînt 
create contrar Cartei O.N.U. și 
că toate cheltuielile pentru între
ținerea lor trebuie să revină în 
întregime Angliei, Franței și 
Izraelului, ca state care au săvîr- 
șit agresiunea împotriva Egiptu
lui în anul 1956. Uniunea Sovie
tică nu a acordat nici un ban 
pentru întreținerea forțelor arma
te menționate și nu intenționează 
să acorde pe viitor nici un fel 
de mijloace în aceste scopuri“.

clarat ministrul Afacerilor Externe 
al Albaniei, care prevede de ase
menea un control asupra dezar
mării, va contribui la ieșirea din 
impasul care continuă de 14 ani. 
Condamnînd politica înjghebării de 
blocuri militare, reprezentantul Re
publicii Populare Albania a aver
tizat guvernul Greciei că dacă pe 
teritoriul Greciei se vor construi 
baze militare străine, Albania va 
fi nevoită să ia măsuri pentru asi
gurarea securității sale. El a cerut 
de asemenea celorlalte țări să nu 
admită construirea de baze mi.i- 
tare în Peninsula Balcanică și să 
o transforme dintr-un „butoi de 
pulbere“, cum a fost înainte, într-o 
zonă de încredere și pace.

Reprezentantul Etiopiei, Alemei- 
ehou, a acordat o mare atenție 
problemei luptei de eliberare na
țională a popoarelor africane. In 
numele guvernului său el a spri
jinit cererea poporului algerian de 
a i se acorda independența.

Delegatul Etiopiei a arătat de 
asemenea că toate popoarele Afri
cii se pronunță împotriva efec
tuării de experiențe cu arma nu
cleară în Sahara. Cu acest prilej 
el s-a referit la conferința țarilor 
africane de la Acera, ai cărei parti- 
cipanți au protestat împotriva pre
gătirilor acestor experiențe.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Sudanului, Kheir, care a luat cu- 
vîntul la ședința din după-amiaza 
aceleiași zile, și-a exprimat regre
tul în legătură cu faptul că Adu
narea Generală nu a inclus nici 
de data aceasta pe ordinea de zi 
problema reprezentării R. P. 
Chineze. Sperăm sincer, a decla
rat el, că Adunarea Generală jși 
va revizui într-un viitor apropiat 
hotărîrea în această problemă. El 
a subliniat că restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului chinez 
și guvernului său în O.N.U. va 
spori eficacitatea activității acestei 
organizații internaționale.

Reprezentantul Ecuadorului a 
vorbit în special despre problema 
acordării de ajutor economic țări
lor slab dezvoltate și s-a pronun
țat pentru încetarea totală și pre
tutindeni a experiențelor cu arma 
nucleară și a interzicerii acestei 
arme.

La ședințele din 1 octombrie au 
luat de asemenea cuvîntul repre
zentanții stațelor Chile, Filipine și 
Honduras.

ciocanelor pneuma- 
strident al locomo- 

circulă pe calea fe-

este
ne- în 

de

Sesiunea Comisiei 
de colaborare 

domeniul construcției 
mașini a C. A. E. R.

PRAGA 2 (Agerpres). — între 
25 și 30 septembrie, a avut loc la 
Praga sesiunea ordinară a Comi
siei permanente de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în do
meniul construcției de mașini a 
C.A.E.R. Sesiunea a discutat pro
blemele dezvoltării producției de 
utilaj pentru industria chimică și 
propunerile cu privire la producția 
specializată a celor mai importan
te tipuri de produse ale industriei 
constructoare de mașini. Comisia a 
aprobat planul de activitate pen
tru anul 1960. Discuțiile s-au 
fășurat într-o atmosferă de 
laborare prietenească.

des-
co-

Fotografie de la întrevederea tovarășilor Liu Șao-ți și Ciu De cu to varășul Emil Bodnăraș și ceilalți 
tovarăși din delegația de partid și guvernamentală romină.

(Telefoto: AGERPRES)

Președintele Austriei 
despre propunerile 
sovietice cu privire 

la dezarmare
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele Re
publicii Austria, Adolf Schärf, cu 
prilejul apropiatei sale vizite în 
U.R.S.S., a declarat corespondentu
lui din Viena al ziarului 
„Pravda“ următoarele în le" 
gătură cu propunerea sovie
tică cu privire la dezarmarea gene
rală și totală: O dezarmare atot
cuprinzătoare sub control interna
țional ar fi nu numai un mare 
act umanitar, ea ar permite tutu
ror țărilor și popoarelor care sint 
înarmate in prezent să ridice ni
velul de trai al maselor largi prin 
economiile obținute din reducerea 
cheltuielilor pentru înarmare.Sosirea lui E. Benson la Kiey

KIEV 2 (Agerpres). — TAȘS 
transmite: La 2 octombrie, minis. 
trul Agriculturii al S.U.A., Ezrra 
Taft Benson, care se află în Uniu
nea Sovietică la invitația Minis
terului Agriculturii al U.R.S.S., a 
sosit lă Kiev, venind de la Mos
cova. împreună pu el au sosit mi. 
nistrul Agriculturii al. , U.R.S.S., 
Vladimir Mațkevici, precum și un 
grup de ziariști americani.

E. T. Benson a fost salutat de 
Mark Spivak, ministrul Agricultu. 
rii al R. S. S. Ucrainene.

Prezente romînești 
hotarepeste

VIZITA PICTORULUI CORNELIU 
BABA IN BULGARIA

stat

Ministrul plenipotențiar al R. P. R. și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Argentinei
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). 

La 30 septembrie noul trimis ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar al R.P. Romîne în Argentina, 
F. Păcuraru, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Repu
blicii Argentina, Arturo Frondizi. 
După ce a vorbit despre bunele 
relații bazate pe respectul re
ciproc care au existat întotdeauna 
între cele două țări, ministrul R.P. 
Romîne în Argentina a subliniat 
că guvernul romîn dorește să men
țină și dacă este posibil să dezvol

te relațiile dintre R. P. Romînă și 
Argentina, relații bazate pe ega
litate, neamestec în treburile inter
ne și respectarea intereselor reci
proce.

După ce l-a asigurat pe noul 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne de 
tot sprijinul său, președintele 
Arturo Frondizi a declarat că între 
Romînia și Argentina există rela
ții bune și colaborare economică 
rodnică și că guvernul argentinian 
dorește cu fermitate să mențină și 
să dezvolte continuu aceste relații.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
a anunțat că la 28 septembrie Mao 
Țze dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, a primit pe Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și a avut cu el 
o convorbire cordială.

MOSCOVA. — La 1 octombrie a 
plecat din Moscova spre Helsinki, 
la invitația comandamentului for
țelor armate ale Finlandei, intr-o 
vizită de răspuns, o delegare mi- 

i Vtară a U.R.S.S. in frunte cu ge
neralul, de armată Jadov. locțiitor 
al comandantu ui suprem al tru
pelor terestre Delegația va sta în 
Finlanda, aproape două săptămini.

MOSCOVA. — La Invitația lui 
Sartono președintele parlamentu
lui Republicii Indonezia, o delega
ție a Sovietuiul Suprem al U.R.S.S. 
condusă de Nuritdin Muhitdinov, 
va vizita Indonezia în prima jumă
tate a lunii octombrie.

DJAKARTA. — La t octombrie 
la Djakarta a fost semnat un con
tract sovieto-indonezian cu privire 
la acordarea de ajutor Indoneziei 
de către Uniunea Sovietică, pentru 
construirea pe insula Kalimantan 
a unor autostrăzi cu o lungime to
tală de 662 km. Aplicarea acestui 
contract va rezolva importanta 
problemă a comunicațiilor prin 
transportul auto, intre principalele 
centre populate din Kalimantanul 
de sud și central.

MOSCOVA. -- Au fost determi
nate cu precizie dimensiunile no 
rului de sodiu — cometa artificia
lă care a fost formată de cea de-a 
doua rachetă cosmică sovietică la 
o distanță de peste 100.000 km. de 
Pămîrit.

Viteza de extindere a norului a 
fost de 2,1 km. pe secundă. La « 
300 a secundă, diametrul cometei 
de sodiu a atins 1.200 krr. A fost 
precizat de asemenea momentul de 
formare a cometei artificiale.

SOFIA 2 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite: Răspunzînd invitației 
Comitetului pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, la 
Sofia a sosit cunoscutul pictor ro
mîn Cornelii! Baba, maestru eme
rit al artei din Republica Populară 
Romînă, membru de onoare al 
Academiei de Arte din U.R.S.S.

Cornelii! Baba va vizita Bulga
ria timp de trei săptămîni. In acest 
răstimp el se va întîlni cu artiști 
plastici bulgari, va lua cunoștință 
de succesele în domeniul artelor 
plastice și va vizita unele locuri is
torice.

Corbeni, solist al Operei de 
din București, a interpretat rolul 
lui Cavaradossi din opera Tosca de 
Puccini, prezentată pe scena Tea
trului Academic de operă și balet 
din Vilnius.

Solistul romîn va interpreta pe 
scena teatrului lituanian rolul du
celui din opera Rigoletto de Verdi.

Duduitul 
tice, fluierul 
tivelor care 
rată pe care se transportă mate
rialele de construcție, par oare
cum stranii în mijlocul activită
ții obișnuite a unui aeroport. Pă
sările de argint care gonesc pe 
pista de decolare se încrucișează 
cu tractoare, cu macarale și bas
culante grele. Societatea de 
transporturi aeriene „Deutsche 
Lufthansa" a hotărit să trans
forme în, scurtă vreme aeropor
tul central Berlin, situat la pe
riferia capitalei Republicii De
mocrate Germane într-un aero
port intercontinental pentru a- 
vioanele cele mai moderne. A- 
ceastă sarcină i-a fost încredin
țată tineretului; tineretul din 
Berlinul democrat și-a luat obli
gația de a realiza noul aeroport 
în cel mai scurt timp posibil.

Steagul albastru al organiza
ției Tineretului Liber German a 
fost înălțat pe un teren viran la 
7 martie anul acesta, ziua cînd 
s-a sărbătorit cea de a 13-a ani
versare a creării acestei organi
zații. Dar nu va trece mult și p» 
locul acesta se va întinde nous 
pistă de decolare și aterizare 
care va permite celor mai mari 
avioane din lume să aterizeze 
în capitala Republicii Democrate 
Germane.

Peter, un tînăr mărunt, dar 
iute ca o sfîrlează, mă conduce 
în vizita mea pe acest mare,șart- 
fier al tineretului. Peter este în 
vîrstă de numai 17 ani și a- 
ceasta este și cauza marii sale 
...mîhniri. Căci în conformitate 
cu prevederile de protecție a 
muncii, în vigoare, Peter trebuie 
mai întîi să împlinească vîrsta 
de 18 ani pentru a-și putea în
deplini visul vieții sale — să 
conducă una din marile mașini 
de construcții. Legile sînt legi, 
asa că Peter face acum pe șan- 
fi’r alte treburi nu mai puțin 
utile.

Autocamioanele mari se stre
coară anevoie pe acea parte a 
șantierului pe care încă nu s-au 
croit drumuri de acces. Dar ti
nerii nu se sperie de greutăți. 
Sînt plini de voie bună și lu- 
crează neîncetat la drumurile 
betonate.

Peter. ne face cunoștință cii 
membrii unei brigăzi care se 
ocupă cu producția prefabricate
lor de beton, panourilor pentru 
calea de rulare a materialelor, 
blocurilor și panourilor pentru 
clădirile șantierului. Horst, Sieg- 
frîed și Klaus sînt, cu cei 25 
ani ai fiecăruia, cei mai vîrst- 
nici membri ai colectivului de 
tineri constructori de pe aero
port. Ei au participat deja la ' 
munca ne toate șantierele de 
construcții ale tineretului din 
Berlinul democrat. Mai întîi au 
lucrat la înlăturarea ruinelor 
care au inundat orașul după 
război, apoi la construcția unor 
șosele. Și cînd a răsunat noua 
chemare adresată tineretului de 
a crea aeroportul modern, cei 
trei tineri au fost printre primii 
care s-au prezentat pe șantier.

Odată cu sarcinile tot mai im
portante preluate de tinerii de 
aici a crescut și conștiința lor. 
Colectivul și-a propus să cuce
rească pînă la cea de a 10-a ani
versare a R.D. Germane, titlul 
de „Colectiv de muncă socia
list“. Și acesta nu este un lu
cru ușor. „Dacă ne respectăm 
angajamentele luate în ceea ce 
privește termenele de predare a 
obiectivelor și vom realiza cea 
mai bună calitate a lucrărilor, 
ne vom atinge țelul propus“ —• 
ne-a declarat Klaus.

In decurs de două luni, Imen
sele lucrări de săpare a pămîn- 
tuluî evoluaseră într-afît îneît 
a putut fi începută betonarea 
marii piste de decolare și ate
rizare a noului aeroport.

Peter, ghidul nostru, ne ex
plică; „Încă înainte de începe
rea perioadei de răcire a timpului 
în anul acesta, noua 
decolare și aterizare 
minată. Zilnic sînt 
circa 1.800 in.p. de 
betonată care trebuie 
la o presiune medie 
pe cm.c. ~

pistă de 
va fi ter- 

efectuați 
suprafață 

să reziste 
de 45 kg 

Pentru desăvîrșirea

Scr'soare din 
R. D. Germană

acestei operații trebuie descărcate 
zilnic circa 80 de vagoane de 
materiale de construcții..."

E greu să vizitezi pe jos fie
care punct de pe imensul șantier 
al aeroportului. Ne continuăm 
vizita într-un automobil, conduși 
de astă dată de inginerul Ernst 
Haas, arhitectul șef al societății 
„Deutsche Lufthansa“. Cele spuse 
de el ne-au întregit imaginea 
despre această mare construcție.

El ne declară : „în cadrul noului

berlineze sau trenurile electrici 
vor îndeplini rolul de transpor
toare rapide din centrul orașului 
spre aeroport. In imediata apro
piere se va 
și o pistă 
helicoptere.

Călătorii 
interurbane 
spre aeroport vor fi scutiți de 
orice efort. Un sistem de trepte 
rulante, mecanice, vor transporta 
pe pasageri de pe peroanele gă
rii și aeroportului direct la ur- 
carea în avion, care se va face 
pe plan orizontal. Podul pasa
gerilor trece peste șine și străzi 
și se termină în primul etaj al 
clădirii aerogării. Pasagerii vor 
aștepta în restaurante luxoase 
sau cluburi elegante clipa cînd 
va fi anunțată plecarea avioa
nelor. Aceste încăperi se vor 
afla în clădiri amplasate aidoma 
unor degete întinse pe terenul 
aeroportului.

Avioanele vor veni pînă a- 
proape de aceste „degete întind 
se" și pasagerii vor pătrunde 
în ele parcurgînd diluare mo
bile așezate ori de cîte ori este

construi o autostradă 
de aterizare pentru

trenurilor urbane șl 
care se vor îndrepta

.» 1 ' I

TURNEUL
STÄNESCU

CINTAREȚEI LUCIA
IN R.S.S. LETONĂ

(Agerpres-. — TASS

SOLISTUL GEORGE CORBEN1 
LA VILNIUS

VILNIUS 2 (Agerpres), — TASS 
transmite : La 1 octombrie, George

—•—
Declarația 

lui Harry Bridges
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Național 
Guardian“ a publicat declarația 
lui Harry Bridges, președintele 
Sindicatului muncitorilor portuari 
și muncitorilor de la antrepozite, 
cu privire la vizita lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A. și la întilnirea 
cu liderii sindicali americani.

Deși acești lideri 
numele numeroșilor 
ganizați, a declarat 
că „dacă s-ar da

lui

în
or-

vorbesc 
muncitori 
Bridges, știu 
muncitorilor

dreptul de alegere, ei vor opta 
pentru tratative pașnice și dezar
mare și nu pentru un război mon
dial catastrofal“. Pronunțîndu-se 
pentru înarmarea Germaniei occi
dentale, a subliniat Bridges, Meany, 
Reuther și alții pretind că în cazul 
de față ar vorbi în numele munci
torilor americani. Aceasta- este o 
nebunie. Unde au găsit ei oare 
muncitori americani dispuși să 
meargă la război și să-și verse 
sîngele pentru dreptul Republicii 
Federale Germane de a dobîudi 
arme nucleare și de a le folosi îm
potriva Sovietelor sau altcuiva ?

RIGA 2 
transmite : La 1 octombrie pe sce
na Teatrului Academic de Operă 
și Balet din R.S.S. Letonă a avut 
ioc primul spectacol al cîntăreței 
romîne Lucia Stănescu.

Lucia Stănescu a interpretat ro
lul Tatianei din opera „Evgheni 
Oneghin“ de Ceaikovski, cu un 
cald lirism și cu o mare înțelegere 
a muzicii marelui compozitor, a 
declarat după spectacol Anna Lu- 
dinia, cunoscuta cîntărcață din 
R.S.S. Letonă. Deținătoare a unui 
minunat sopran liric. Lucia Stă
nescu a creat adevărata imagine a 
Tatianei.

Lucia Stănescu a interpretat pe 
scena Teatrului din Riga și rolul 
Desdemonei din opera „Othello“ 
de Verdi.

O brigadă de tineri de pe șantierul 
la fundațiile marelui

aeroport se construiește un centru 
ultra-modern de deservire a 
pasagerilor care va constitui, îm
preună cu complexul său de in
stalații tehnice, un adevărat oră
șel. La baza planurilor noastre 
a stat studiul instalațiilor altor 
aeroporturi internaționale și aju
torul activ al specialiștilor sovi
etici“.

Pista principală de decolare 
și aterizare va avea o lungime 
de 3,5 km și o lățime de 60 m. 
Aceste dimensiuni și puterea de 
tracțiune de peste 200 de tone vor 
permite decolarea și aterizarea 
celor mai mari avioane din hrme, 
inclusiv giganticul „TU-114“. 
Instalații ultra-moderne de radar, 
vizibilitate și meteorologice vor 
permite un control și o dirijare 
complexă și precisă a avioanelor 
în curs de decolare sau aterizare.

Deosebit de interesant, prin 
varietatea instalațiilor sale, este 
centrul de deservire a pasagerilor, 
situat la marginea aeroportului. 
Din acest loc este ușor de a 
realiza legătura cu calea ferată 
învecinată. Aici va fi creată în 
viitorul apropiat o gară complexă 
urbană și interurbană. Tramvaiele

noului aeroport din Berlin lucrînd 
hangar de avioane
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cazul între clădire și avion. 
Centrul de deservire este com
pletat cu un teren mare și mo
dern de depozitare a mărfurilor 
și bagajelor, atelier pentru mici 
reparații, un turn de ghidaj cu 
opt etaje și depozite și instala
ții de combustibil subterane. ■

Se plănuiește de asemenea 
construirea unui hotel cu mai 
multe etaje, a unor restaurante 
mari și a unor încăperi cu desti
nație culturală ca și amenaja
rea unor mari spații de parcare 
cu o capacitate de 5.000 de au
tovehicule.

Desigur că un asemenea o-' 
biectiv uriaș cum este noul aero
port va fi construit pe etape.

Sistemul complex de căi de 
rulare, hangarele și principa- 
lele clădiri ale centrului de de
servire vor fi însă gata încă îti 
primul an al noului plan septe- 
nal al R.D. Germane.

Și la toate acestea tineretul 
R.D. Germane își aduce o con- 
tribuție care-i face cinste.

PETER NIECRE r7
Berlin, octombrie 1959

Propunerile făcute de Camera Populară a R.D.G.

Bundestagului vestgerman
BERLIN 2 (Agerpres).— După 

cum s-a mai anunțat, în tadrul 
ședinței de închidere a Camerei 
Populare a R.D.G. a fost adop
tată o rezoluție a tuturor frac- 
iuniior camerei care salută co

municatul comun sovieto-ameri- 
can. Camera Populară sprijină 
cu înflăcărare propunerea guver
nului sovietic cu privire la dezar
marea generală și totală.

Camera Populară a R.D.G., se 
spune în aceeași rezoluție, adre
sează Bundestagului vestgerman, 
tuturor partidelor democratice și 
organizațiilor obștești din Ger-

Delegația sovietică care va participa 
la festivitățile celei 

a R.
de-a 10-a aniversari

D. 6.
MOSCOVA 2 (Agerpres). —- 

TASS transmite : La- invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, Prezi
diul C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au hotar.t 
să trimită în R.D. Germană pen
tru a participa la festivitățile cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a proclamării Republicii Democra
te Germane o delegație de partid 
și guvernamentală a U.R.S.S.

Delegația va fi condusă de Frol 
Kozlov, membru al Prezidiului 
C.C. ăl P.C.U.S., priin-vicepreșc- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Din delegație fac parte: Pavel 
Lobanov, membru supleant al

C.C. al ! 
vietplui I 
prem al 
membru 
P.C.U.S., 
Afacerilor 
Piotr Demicev, prim-secretar ai 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., Serghei Pavlov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., Konstantin Fedin, pre
ședintele Asociației de prietenie 
sovieto-germane, prim-secretar al 
Uniunii' Scriitorilor din U.R.S.S., 
Zinaida Efremova, prim-secretar 
al Comitetului raional Hrenov, re
giunea Voronej, al P.C.U.S., Mi- 
iiail Pervuhin, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. în R. D. 
Germană.

P.C.U.S., președintele So- 
Uniunii al Sovietului Su- 
U.R.S.S., Valerian Zorin, 

supleant al C.C. al 
, locțiitor al ministrului 

Externe al U.R.S.S.,

mania Occidentală propunerea de 
a-și exprima părerea în legătură 
cu următoarele probleme:

1. Cele două state germane se 
pronunță pentru încetarea ime
diată și pentru totdeauna a tutu
ror experiențelor cu arma nuclea
ră și declară că ele însele nu vor 
efectua astfel de experiențe. Ele 
se obligă să nu ia parte sub nici 
o formă la experiențele cu arma
ment nuclear 
state și să nu 
periențe.

2. Cele două 
nunță la înarmarea atomică. Ele 
se obligă să nu producă arma
ment nuclear, chimic și bacterio
logic pe teritoriul lor sau pe te
ritoriul altor state, sau să parti
cipe la producerea sa. Ele refuză 
să accepte astfel de armament de 
la alte state, indiferent de forma 
sub care ar fi el livrat.

Cele două state germane de
clară că sînt gata să participe la 
crearea unei zone denuclearizate 
în Europa centrală.

3. Cele două state germane 
sînt de acord să înceteze imediat 
înarmarea. Ele sînt de acord cu 
privire la amploarea reducerii 
forțelor armate, a armamentelor 
și a efectivului forțelor armate și 
a armelor care mai rărnîn, precum 
și cu privire la cantonarea aces
tor forțe. Cele două state ger
mane renunță la serviciul mili-

, tar obligatoriu și se obligă să 
completeze forțele lor armate nu
mai pe baza liberului consim- 
țămînt.

Cele două state germane con
sideră limitarea forțelor lor ar
mate un aport la dezarmarea ge
nerală.

efectuate de alte 
sprijine aceste ex-

state germane re

4. Cele două stafe germane se 
pronunță pentru retragerea trep
tată de pe teritoriul lor a forțe
lor armate ale altor state. In 
legătură cu evacuarea forțelor ar< 
mate străine, pe teritoriul german 
vor fi de asemenea lichidate și 
bazele militare străine.

5.. Cele două state germane 
sprijină încheierea unui tratat de 
neagresiune între statele N.A.T.O. 
Și statele organizației Tratatului 
de la Varșovia.

6. Cele două state germane se 
obligă să ia măsurile necesare 
pentru interzicerea pe teritoriul 
lor a propagandei militare sub 
orice formă, a revendicărilor te
ritoriale față de alte state și a 
ațîțării urii față de alte popoare.

7. Cele două state germane sînt 
de acord cu privire la crearea pe 
baze paritare a unui Comitet 
german constituit din reprezen
tanți aj celor două guverne, care 
trebuie să aibă următoarele sar
cini :

a) Discutarea problemelor le
gate de pregătirea și încheierea 
Tratatului de pace cu Germania.

b) Lărgirea și dezvoltarea con
tactelor dintre cele două state 
germane.

c) Crearea premiselor pentru 
reunificarea Germaniei.

8. In vederea controlului pen
tru realizarea acestor măsuri 
luate de comun acord în cadrul 
Comitetului pe întreaga Germa
nie, se prevede organizarea unui 
control la care să participe re
prezentanți ai celor două guverne 
germane, ai Parlamentelor, ai 
partidelor, ai sindicatelor și ai 
altor organizații democratice
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