
Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

Z

cinteia
neretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a nr. 3247 4 PAGINI — 20 BANI Joi 22 octombrie 1959

La ordinea zilei :

Terminarea grabnică 
a lucrărilor agricole 

de toamnă

Noi școli 
de meserii

CapitalăA. 
m

a da posibilitatea unui

Doi buni prieteni : utemlitul 
Llviu Coban, mezinul secției 
transformatoare a 
„Electroputere" - Cralova,
Dincos lorgus, absolvent 
școlii profesionale, unul 

„dascălii" Iul Coban.

Uzinelor 
fl 
al 
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Tinerii mecanizatori și-au îndeplinit 
angajamentul

1 In adunarea generală deschi
dă a organizației de bază U.T.M. 
care a avut loc în vederea pre
gătirii campaniei de toamnă, ti
nerii mecanizatori de la secția 
Năsal a gospodăriei agricole de 
etat Țaga, raionul Gherla, au 
discutat foarte pe larg fiecare 
problemă legată de această cam
panie. Ei au vorbit despre expe
riența bună pe care o căpătaseră 
în campania de vară, despre 
lipsurile pe care le avuseseră în 
această campanie și au cerut 
sfaturile comuniștilor.

In momentul cînd s-a hotărît 
deschiderea campaniei de însă
mînțări la secția Năsal de la 
gospodăria agricolă de stat Ța
ga, toate lucrările de pregătire 
erau gata. Biroul organizației 
U.T.M. de aici discutase cu tine
rii mecanizatori despre impor
tanța terminării la timp a însă- 
mînțărilor de toamnă. Tinerii me
canizatori erau conștienți că și 
de felul cum vor lucra ei va de
pinde sporul recoltelor de grîu

In raionul Gâești

rămase în urmă

șf de secară ale gospodăriei în 
vara viitoare. Tocmai din această 
cauză au hotărît să lucreze și în 
schimbul doi, schimbul de 
noapte.

Conduși de organizația de par
tid din secție și mobilizați de bi
roul organizației de bază U.T.M., 
tinerii mecanizatori au pornit la 
începutul lunii octombrie bătă
lia pentru însămînțările de toam
nă. Aproape două săptămînj de 
zile ei au lucrat zi și noapte pe 
tractoare. Au organizat întreceri 
pe brigăzi și între membrii ace- 
leeași brigăzi de tractoriști, iar 
zilnic, în scurte adunări opera
tive, au analizat mersul campa
niei.

Buna organizare a muncii în 
această campanie, dragostea de 
muncă și avîntul cu care au 
lucrat tinerii mecanizatori n-au 
fost zadarnice. N-ati trecut nici 
două săptămîni de la începerea 
campaniei de însămînțări și cele 
260 de hectare att fost terminate.PETRE GHELMEZ

Pentru a da posibilitatea unui 
număr cît mai mare de tineri 
care au absolvit 7 clase elemen
tare să.și continue pregătirea 
teoretică și practică, în Capitală 
au luat ființă anul acesta noi 
școli de meserii, care funcțio
nează ca secții pe lingă unele 
școli medii de cultură generală. 
In noile școli au fost cuprinși 
pînă acum aproape 1000 de elevi. 
In prezent se fac pregătiri și în
scrieri pentru înființarea a îfică 
două noi școli de meserii în ra
ioanele „Grivița Roșie“ și „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Pentru băieți 
s.au înființat școli cu profil me
talurgic care pregătesc cadre de 
lăcătuși, strungari, mecanici au
to, tinichigii etc. Pentru fete au 
luat ființă școli de confecții tex
tile, unde elevele se pregătesc în 
meseria de croitorie și lenjerie. 
Tot pentru fete s-au înființat 
școli de. gospodărie după absol
virea cărora vor lucra în labo. 
ratoare, .cofetării și alte unități 
de alimentație publică.

Absolvenții școlilor de meserii 
cu o durată între 3 și 4 ani vor 
primi diplome și certificate ..de 
lucrători calificați în meseria 
respectivă.

Foto i P. PAVEL

Primirea la Consiliul de Miniștri 
de câtre acad. Atanase Joja 

a conducătorilor Teatrului 
„Mossoviet“

Miercuri, 21 octombrie a.c, 
acad. Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul învățămîntului și Cul
turii, a primit la Consiliul de 
Miniștri pe conducători și ar
tiști ai Teatrului „Mossoviet".

La întrevedere au participat 
V. P. Marețkaia, I. A. Zavadski 
și N. D. Mordvinov, artiști 
poporului ai U.R.S.S., R. 
Pliatt, artist al poporului
R.S.F.S. Ruse, B. V. Pokarjevski, 
director adjunct în Ministerul 
Culturii al U.R.S.S., I. S. Anisi- 
mova-Vulf, maestră emerită

L.artei a R.S.FB. Ruse, A.
Șaps, artist emerit al R.S.S. Bie
loruse, E. G. Margolina, artistă 
emerită a R.S.F.S. Ruse și alți 
membri ai colectivului Teatru
lui „Mossoviet“.

Au luat de asemenea parte 
varășii Constanța Crăciun 
Constantin Prisnea, adjuncți 
ministrului învățămîntului
Culturii, și funcționari superiori 
din Ministerul 
Culturii.

întrevederea 
tr-o atmosferă 
tenie .

V

O ȘCOALĂ
NOUA

Ne-a Impresionat puternic, ca o veche așteptare în sffrșft rea
lizată, hotărirea Guvernului de a se înmulți școlile de seară_ pen
tru toate vîrstele, mai noi, mai vechi, mai tinere, mai bătrîn®, 
femei, bărbați, băieți și fete.

In poporul nostru, autorul unui folclor, fără exagerare admira
bil și unic, sînt inteligențe, capacități și vocații nemărginite. 
Școala de seară va ajuta să iasă la marea lumină a științelor 
și artelor neînchipuit de multe talente.

In numele neamului nostru întreg, țărani, muncitori cu brațele 
și cu gîndul, fără să reprezentăm nimic afară de dorințele Iul 
seculare, exprimate prin zicătorile „Ai carte, al parte" și „Cm- 
pu-i alb, oile-s negre, cin’ie vede nu le crede, cin’le paște ie 
cunoaște"—și fără să fim mai mult decît o infimă firimitură, a 
lui, de pleavă, în numele totuși al poporului întreg, să-i mulțu
mim Guvernului, a căruia continuă creatoare prezență se afirmă 
neîncetat în toată țara.

Viitorilor școlari, bunici, unchi, mătuși, veri, verișoare, flăcăi 
șl logodnice frumoase, imbulziți-vă și duceți-vă grămadă cu toții 
la școala nouă care vă așteaptă, ca să gustați din mierea minții 
și a însuflețirii care a fost ținută de atît amar de vreme departe 
de sorbirea voastră. Să trăiți I

însuflețită întrecere a minerilor 
din Valea Jiului Cititi

ai 
I. 
al

to
si 
ai
ȘÎ

învățămîntului și

s-a desfășurat în
de caldă prie-

tn toate abatajele 
minelor din bazinul 
carbonifer Valea Jiu
lui se desfășoară o 
însuflețită întrecere 
pentru realizarea de 
randamente sporite 
la extracția cărbune
lui. La tînăra ex
ploatare carboniferă 
Uricani, unde în tot 
timpul anului acesta 
toate brigăzile de 
mineri de la abataje 
și-au îndeplinit și de
pășit planul, s-a rea-

Uzat un randament 
mediu de 1.050 tone 
de cărbune pe post. 
Realizînd o produc
tivitate cu peste 9 la 
sută mai mare față 
de cea planificată, 
minerii de la Petrila 
au reușit să extragă 
peste plan în acest 
an 17.147 tone de 
cărbune. Tot ca ur
mare a sporirii ran
damentelor in aba
taje, minerii de la 
exploatarea carboni-

feri Lonea au extras 
de la începutul anu
lui cu aproape 16.000 
tone cărbune mai 
mult decît prevedea 
planul. Pe întregul 
bazin carbonifer al 
Văii Jiului, produc
tivitatea muncii a 
crescut în această pe
rioadă cu aproape 3 
la sută față de plan, 
extrăgîndu-se astfel 
în plus zeci de mii 
de tone cărbune coc- 
sificabil ți energetic.
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In lupta 
pentru 

cucerirea 
cetății

(Agerpres)

toate 
De.

tineretul la 
din campanie.

(Ager preș)

099
Foto : N. STELORIAN

Calitatea produselor este In centrul preocupării tinerilor munci
tori de la Industria Metalurgică Bănățeană din Timișoara. Foto
reporterul nostru i-a surprins pe tinerii Feyer luliu și Lederer 
Ștefan controlînd, împreună cu controlorul Alexandru Grosu, la 
aparatele de precizie, roțile dințate și supapele pentru motoare

însămînțările sînt
Cunoscînd din proprie expe

riență, că unul din factorii prin
cipali care asigură recolte mari 
ți constante îl constituie încadra
rea lucrărilor în timpul optim, 
țăranii muncitori din multe uni
tăți agricole socialiste din raio
nul Găești s-au străduit să exe
cute însămînțările din toamna a- 
ceasta în cel mai scurt timp. In 
fruntea întrecerii pentru lucrări 
de calitate, efectuate la timp, 
alături de comuniști s-au situat 
numeroși tineri. Multe organiza
ții de bază U.T.M., sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
mobilizat 
lucrările 
exemplu, organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Descătușa
rea** din comuna Slobozia, i-a 
mobilizat pe tinerii conductori de 
atelaje la pregătirea terenului 
pentru însămînțarea griului și 
orzului, lucrare pe care aceștia 
<au terminat-o cu trei zile mai 
devreme.

Cu toata acestea, tn raionul 
Găești, însămînțările sînt rămase 
tn urmă. Pînă în prezent, pla
nul a fost realizat în proporție 
de numai 75 la sută, deși, con
form termenului stabilit, această 
lucrare trebuia terminată la 20 
petombrie.

Această rămtnare fa vrmi M

datorește faptului că în multe co
mune și sate nu s-au luat din 
timp măsurile necesare pentru 
urgentarea lucrărilor. Astfel, cele 
patru întovărășiri agricole din 
comuna Gura Foii nu au însă- 
mînțat pînă acum decît jumătate 
din suprafața planificată. O vină 
importantă o poartă și organiza
țiile de bază U.T.M. din acest» 
întovărășiri care nu au organizat 
nici o acțiune concretă pentru 
strîngerea seminței, deși, conform 
tradiției, această acțiune este spe
cifică tineretului. O situație ase
mănătoare există și în comuna 
Bobia de Sus și în alte comune. 
Din această cauză viteza zilnică 
de lucru planificată nu a fost 
realizată, însămînțările fiind, 
după cum am arătat, mult ră
mase în urmă.

Ținînd seama de această star» 
de lucruri, trebuie luate măsuri 
urgente. Este necesar ca organi
zațiile de bază U.T.M. din satel» 
raionului să sprijine activ acțiu
nile inițiate de organizațiile de 
partid, mobilizînd pe toți tine
rii conductori d» atelaje la exe
cutarea arăturilor și însămînțări- 
lor. Acolo unde sînt suprafețe 
întinse de porumb nerecoltat est» 
bine să se organizez» echipe de 
tineret car» să urgenteze această 
lucrat».

1 N. BĂRBI? I

romîno - coreene
Scrisoarea adresata tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

de către locuitorii provinciei Phenanul de Sud cu prilejul 
Inaugurării în capitala R. P. D. Coreene a unui spital modern 

construit cu ajutorul R. P. Romîne —

După cum s-a mai anunțat, la 
Phenian, capitala R.P.D. -Co
reene, funcționează un spital mo
dern construit cu ajutorul R.P. 
Romîne. Spitalul, care ocupă o 
suprafață de 18.000 m.p., este

prevăzut cu 330 de paturi și cu 
utilaj medical modern. In cadrul 
spitalului funcționează și o poli
clinică unde pot fi consultați zil
nic circa 1.000 de pacienți.

Exprimîndu-și mulțumirea și

recunoștința pentru ajutorul fră
țesc acordat de poporul romîn, 
locuitorii provinciei Phenanul de 
Sud au trimis tovarășului Gheor. 
glie Gheorghiu-Dej, următoarea 
scrisoare:

Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Combinatul siderurgic Hune
doara, această cetate a oțelului, 
e un fel de mașină de proporții 
mitologice, în care fiecare rotiță 
se mișcă dirijat, într-un sens 
precis, fiecare om are un rost 
bine definit. Te gîndești cît e de 
puternic aici elementul „om“! 
Totul este stăpînit de forța lui. 
Intre el și giganții industriali se 
dă o luptă titanică. Incleș. 
tarea aceasta ne aminteș. 
te de eroii' din legende, 
învingătorii ies tot ei, oa- 
menii. Acești titani de 
nuanță contemporană nu 
se pierd în imensitatea lui, 
ci dimpotrivă, prin -rom. 
binat, prin existența Iul 
își caută sens vieții, își 
descoperă energii noi, ne- 
realizate încă. Aceste, e- 
nergii noi, aceste pasiuni 
— adevărate flăcări ne- 
stinse — întruchipează 
metalul cel mai prețios, 
pe care-1 găsești în ceta- 
rea oțelului. Sînt aici oțe- 
lari și furnaliști care au

ți se dirija mersul cuptorului, 
acolo.era un tînăr cu părul găl
bui- ieșit de .sub șapcă, pe-care 
înainte îl văzusem dirijînd în
cărcarea cuptoarelor și contro. 
lînd focul.

Era maistrul de schimb Ștefan 
Tripșa.

Supus ca un copil cuminte, u. 
riașul agregat își făcea datoria.

o popularitate uriașă. U- 
nul ain aceștia este tînă. 
rul oțelar Ștefan Tripșa, 
maistru de schimb în 
lăria nouă.

L.am cunoscut nu 
mult, cu prilejul unui im
portant eveniment: ela
borarea primei șarje la cel 
de al 3.1ea cuptor Siemens 
Martin de 185 tone. Nu era 
ceva nou, inedit, pentru oțelarii 
hunedoreni. Dar emoțiile îi stă- 
pîneau pe fiecare. Au încărcat 
cuptorul dis-de-dimineață. Flăcă
rile au năvălit mistuitoare 
în pîntecul noului cuptor. Tem. 
peratura urca vertiginos. Apara
tele automate din cabina de co
mandă înregistrau totul și dă
deau semnale sigure. Acolo, la 
aparate, accAo de unde se hptăra,

ela-

ȘTEFAN TRIPȘA

de metal incandescent pornește 
vijelios spre oala de turnare, frn- 
proșoînd cu fulgere . albastre- 
gălbui. Turnarea a reușit. Cup
torul a primit botezul primei 
șarje. Cu asta s.a înscris o nouă 
victorie importantă a siderurgiș- 
iilor hunedoreni.

Am asistat așadar la un eve
niment obișnuit, . petrecut în lu
mea oțelarilor hunedoreni. N.am 

să-1 uit niciodată. Și de 
bunăseamă nu.l voi pă
răsi cu gîndul niciodată 
pe tinăruî maistru Ștefan 
Tripșa, a cărui viață — 
după cum am aflat mai 
tirziu — este legată or. 
ganic de cea a combinatu. 
Iui.' Paginile ’ cele 'mai in. 
teresante din biografia sa . 
s.au înscris aici, în ceta. 
tea oțelului, pe fondul as
pru și dur. al metalului și 
flăcărilor. Pentru ceea ce 
a făcut prin muncă plină 
de patos pentru victoriile 
Hunedoarei, în care se 
găsește o fărîmă din fiin
ța lui, nu de mult, la cea 
de a XV.a aniversare a 
eliberării patriei a primit 
înalta distincție de Erou 
al Muncii- Socialiste. Este 
răsplata năzuințelor sale, 
a izbinzilor obținute pe 
frontul întrecerilor socia. 
liste în lupta pentru a da 
patriei mai mult oțel.

Biografia lui Ștefan 
Tripșa este destul de su

mară. Nu-i vorbă că este de fapt 
și foarte tînăr: are de.abia 26 
de ani și am putea spune că ea 
a început în 1949 — cînd a căl
cat întîia oară pragul orașului. 
Atunci a venit ca să-și croiască 
un nou drum pentru viață.

Ștefan Tripșa, fiul ceferis-VASILE CABULEA
(Continuare tn pag. 3-a)

In magazinele
sătești r

greutățile și dificultățile războiu
lui, aflîndu se împreună cu noi 
între viață și moarte în flăcări.

Astăzi, pretutindeni în țara 
noastră, tinerii crescuți și educați 
de poporul romîn, precum și oa. 
menii muncii, care și-au salvat 
viața mulțumită îngrijirii echipe, 
lor medico-sanitare romîne, păs. 
trind o mare recunoștință po. 
porului romîn, desfășoară o mun. 
că creatoare în opera de con
struire a socialismului în patria 
lor.

In fabrica de medicamente din 
Senciân, la S.M.T.-„23 August“ și 
în fabrica de ciment din Sînhori, 
construite după război în provin, 
cia noastră cu ajutorul neprecu
pețit al poporului frate romîn, 
muncitorii noștri obțin succese 
uimitoare in fiecare oră și fiecare 
zi, manifestindu-și sentimentul 
de prietenie nemărginită față de 
prietenii lor romini.

Spitalul Central din provincia 
noastră, construit cu ajutorul 
neprecupețit al poporului romîn 
și inaugural acum, va contribui 
nu numai la asigurarea sănătă
ții populației din provincie, ci va 
rămine veșnic și ca un simbol 
al prieteniei și colaborării dintre

Astăzi întreaga populație din 
provincia Phenanul de Sud în- 
tîmpină cu mare bucurie inaugu
rarea spitalului central din pro
vincia Phenanul de Sud, con
struit și înzestrat cu instalații 
moderne și utilaj medica! cu aju. 
torul neprecupețit al poporului 
frate romîn.

Cu prilejul inaugurării acestui 
spital uriaș, care reprezintă încă 
un simbol al prieteniei și colabo
rării în spiritul internaționalis
mului proletar dintre poporul co
reean și cel romin, transmitem 
mulțumiri și salutul nostru fier
binte dv., stimate tovarășe Gheor
ghe Gheorghiu-Dej,' Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn în frunte cu dv. și 
întregului popor romîn, care mer. 
ge cu pași hotărîți pe drumul con
struirii socialismului, sub con. 
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

In perioada grea pentru po
porul coreean, poporul frate ro
min a întins mina sa caldă de 
ajutor frățfesc, a crescut pe orfa
nii noștri de război și a trimis 
echipe medico-sanitare, care au 
salvat viața multor coreeni, su- 
portind și împărțind cu noi toate

jurul Comitetului Cen- 
Partidului Muncii din 
în frunte cu tovarășul 
Sen, înaintează și gră- 

ritm de „Centima“

popoarele celor două țări — Co. 
reea și Romînia.

Astăzi, poporul coreean, strîns 
unit în 
trai al 
Coreea 
Kim Ir
bește în 
construirea socialismului.

Sprijinul și ajutorul poporu
lui romîn și al celorlalte popoare 
ale lagărului socialist ne insufle, 
țește nemărginit în lupta pentru 
construirea socialismului în pa. 
tril noastră — Coreea.

Stimate tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Noi. împreună cu întregul po. 
por coreean, ne bucurăm de suc. 
cesele obținute de poporul romîn 
în construirea socialismului în 
patria sa ca de succesele noas
tre proprii.

încheind, vă urăm multă să
nătate și succese in munca dv. 
pentru construirea socialismului 
în Republica Populară Romînă 
și pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre țările lagărului 
socialist.

Trăiască prietenia veșnică și 
colaborarea strînsă dintre po. 
porul coreean și poporul romîn 1

Magazinele sătești cunosc o 
mare afluență de cumpărători 
care se aprovizionează în vede
rea 'iernii. Toamna aceasta au 
fost repartizate pentru desface, 
re la sate cantități sporite de 
mărfuri alimentare, încălțăminte, 
confecții, tricotaje, stofe etc., a 
căror valoare totală este cu circa 
200.000.000 lei mai mare decît 
cea a mărfurilor repartizate în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită extinderii electrificării 
rurale, o mare căutare o au acum 
la sate produsele electrotehnice : 
aparate de radio, televizoare, ar. 
ticole de uz casnic etc. Se vînd 
de asemenea în cantități sporite 
garnituri de mobilă de lux, moto, 
ciclete, biciclete. Majoritatea ce
rerilor de mărfuri cu valoire 
mare provin din rîndul membri
lor gospodăriilor agricole colec
tive.

In același timp, țărănimea 
muncitoare a trimis pentru apro. 
vizionarea populației orașelor și 
centrelor muncitorești cantități 
sporite de produse agro.alimen. 
tare. In cursul trimestrului tre. 
cut, de pildă, au fost preluate de 
la producători, potrivit contracte, 
lor încheiate, cu circa 200.000 
tone de grîu, 20.000 tone legume

și 5.000 tone de cartofi mai mult 
! decît în aceeași perioadă a a- 
j nului-trecut. -Pentru aproviziona
rea de iarnă a oamenilor muncii* 

■ de la orașe, în aceste zile se pre. 
1 iau și se achiziționează noi și 
. importante cantități de produse 
agro-alimentare.

(Agerpres)
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Phenian construit cu ajutorul R.P. Romina
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de cumpăna aCeva mai încolo
I miezei am fost anunțați să tre- 
jeetn dincolo în spatele cuptorului. 
De-acum clipele au trecut mai 
greu, emoționante. Oțelarii vor. 
beau repezit și erau cuprinși, de 
înfrigurare. Doar Ștefan Tripșa 
părea calm și liniștit. Așa e fe
lul lui. Nu se pripește. EI a di
rijat șarja și știa că va reuși, 
lată că 1 se dă drumul. Șuvoiul



N LUPTA PENTRU CUCERIREA
— Cîteva probleme ale organizării activității tinerilor muncitori de la
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cursurile serale și fără frecvență —

Marea răspundere 
a profesorului

Școlile serale și secțiile serale 
de pe lingă școiile medii s-au 
înmulțit considerabil. Hotărîrea 
partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea învățămintului se
ral și fără frecvență a trezit un 
avint puternic spre învățătură in 
rîndurile tineretului muncitor. O 
intelectualitate nouă izvorîtă din 
popor și legată de popor crește 
în proporție din ce in ce mai 
mare pe băncile școlilor serale și 
a cursurilor fără frecvență.

Cei ce Învață azi in școlile 
serale vin direct din întreprinderi 
industriale sau din S.M.T.-uri, 
G.A.S.-urj și G.A.C..uri și sint 
aleși dintre cei cu bune rezulta
te in producție și cu o activă 
participare la viața obștească. Ei 
aduc in școală deprinderile, > tră
săturile specifice muncitorilor: 
atenție și consecvență in efort, 
ordine și pe: severența în muncă, 
colaborare și ajutor reciproc, in. 
trecere cu sine însuși și tovără
șească întrecere cu cei din colec- 
tiv.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M., 
grupele sindicale, profesorii, 
muncitorii mai virstnjei, maiștrii 
și inginerii le stau in ajutor pen 
tru a le crea condiții bune de 
studiu.

Și iată că primele efecte ale 
învățăturii muncitorilor.elevi au 
și început să se arate în produc
ție. După mărturisirea celor care 
îj urmăresc de-aproape, elevii 
muncitori descifrează mai cu u- 
șurință desenele tehnice, înțeleg 
maj Ușor procesele de producție 
complicate, vădesc în toate îm
prejurările un nivel de cultură 
tot mai ridicat.

Avintul pentru învățătură al 
oamenilor muncii din fabrici și 
ogoare trebuie susținut și dezvol. 
tat. Munca intelectuală îmbina
tă cu cea din producție este un 
proces complex care cere o ordi
ne nouă in eforturi, un stil deo
sebit de viață și de muncă. Spri
jinită la timp și încurajată cu 
dragoste și cu multă înțelegere 
și răbdare nici o forță nu se va 
pierde.

Există în rindul tinerilor mun. 
citori o mare dorință de învăță
tură, năzuința de a sălta tot mai 
sus pa culmile științei. Întreaga 
lor capacitate creatoare, talentul 
și energia lor vor să le pună 
fără rezervă în slujba patriei. 
Pentru aceasta muncesc și înva
ță. Vor să devină oameni for. 
mâți, cu temeinice deprinderi 
practice și o vastă cultură gene, 
rală.

Intr-o astfel de atmosferă 
muncitorească, profesorii, aleși 
dintre cei mai buni și cu mai 
multă experiență se simt însufle
țiți de o energie nouă. Au in 
fața lor nu un tineret crud pe 
care să.l ia de la începutul în
ceputurilor, ci un tineret călit la 
școala muncii. Fiecare elev din 
bancă are o conștiință formată 
în admirabila școală a producției. 
Cei mai mulți din elevi sint 
muncitori fruntași la locul lor de 
țnuncă. Fiecare din aceștia aș-

Petre Drâgoiescu
Președinte al Consiliului superior 

al școlilor din Ministerul 
învățămintului și Culturii

teaptă de la profesorul lor minut 
de minut, o învățătură plină care 
să deschidă in fața lor un drum 
neted spre culmile științei, să-i 
înarmeze mai puternic pentru 
succesul muncii in producție.

O egală răspundere unește în 
același efort pe profesor și pe 
elevi; răspunderea pentru mun
ca ce o desfășoară fiecare pe u- 
riașul șantier al socialismului. 
Ridicarea continuă a productivi
tății muncii obținută prin folosi
rea tehnicii superioare, minuirea 
mașinilor din ce in ce mai mo
derne, îndatoriri mari de viață 
cetățenească reclamă muncitoru
lui in epoca construirii socialis
mului o cultură tehnică și gene, 
rală superioară.

însuflețiți de dorința de a con. 
tribuj din toate puterile la ridi
carea nivelului științific și cultu
ral al tineretului muncitor, ca
drele noastre didactice de la șco. 
Iile serale au înțeles să acorde 
misiunii nobile ce li s-a încre
dințat toată importanța cerută.

Munca plină de abnegație a 
profesorilor trebuie să stea la 
nivelul marii prețuiri ce le-o a- 
cordă întreg poporul muncitor. 
Să ajute cu grijă elevii-munci
tori să cunoască bogatele comori 
ale științei, tehnicii, culturii. 
Ei trebuie să pună în joc întrea. 
ga lor pricepere, devotamentul 
și măiestria lor pedagogică pen. 
tru a satisface întrutotul setea 
de cultură înaintată a tânărului 
muncitor. Pentru fiecare lecție să 
se pregătească cu migală îneît 
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la ore să poată da elevilor, sin. 
tetizat, clar, concis, cunoștințele, 
să le ușureze înțelegerea prin 
predarea unor lecții interesante, 
vii, care să țină trează atenția 
acestor tineri ce vin la școală 
după orele de muncă. Ei trebuie 
să studieze specificul de muncă 
al tinerilor pentru ca la ore să 
facă legătură intre noțiunile teo
retice predate și preocupările 
practice ale elevilor. Li se cere 
o muncă atentă, cu flecare tînăr: 
grijă pentru frecvența lor, pentru 
felul cum iși drămuiesc timpul. 
Nici un efort nu trebuie cruțat 
pentru a.i ajuta pe acești tineri 
să învețe temeinic și să înțelea
gă profund cele învățate. Ore de 
consultații, de meditații, ajutorul 
individual, metodic — toate a- 
cestea sînt foarte utile muncito
rilor.elevi. Șj trebuie organi
zate.

Cu toate acestea nu trebuie 
uitat că datoria fiecărui tânăr 
muncitor-elev este de a răspunde 
cu elan chemării partidului, fă- 
cindu-și un punct de onoare din 
exigența față de sine pentru o 
frecvență regulată, o disciplină 
consecventă, un efort deosebit 
pentru a-și însuși cunoștințele și 
a Ie fortifica în practica sa de 
muncitor și de cetățean și mal 
ales pentru a se prezenta la exa
mene cu o pregătire care să 
facă cinste colectivului din între
prinderea care l-a considerat ca
pabil și l-a trimis la învățătură.

Titlul de muncitor-intelectual 
este un titlu de mîndrie nu nu
mai al fiecăruia în parte, ci al 
întregii clase muncitoare care 
își înmulțește astfel cadrele de 
specialiști în minunata operă de 
construcție a socialismului în 
scumpa noastră patrie.

Ajutor 
permanent, eficace

La Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie“ sint sute de tineri 
muncitori — o generație entuzi
astă care tinde permanent spre 
o mai temeinică perfecționare a 
calificării lor. Aceștia au invățat 
la școlile profesionale sau au ur
mat cursurile de calificare, dar 
cunoștințele însușite cu un an, 
doi sau trei in urmă sint depășite 
mereu de progresele tehnicii mo
derne. $j ei vor să țină pasul 
acestor progrese, Tind chiar spre 
mai mult: să devină ei înșiși 
oameni care să contribuie la 
progresul tehnic și științific — 
specialiști ca o calificare înaltă. 
Tinerii — foarte mulți dintre ei 
—- învață. Muncesc și învață.

Învățătură are o tradiție bună 
în uzină in rindul tineretului.

Apariția Hotărîrii C. C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri cu privire la îmbunătățirea 
învățămintului seral și fără trec, 
vența de cultură generală și su
perior a determinat o intensifi
care a muncii organizației 
U.T.M.; problema învățăturii ti
nerilor a devenit de atunci unul 
din obiectivele principale în pla
nul preocupărilor sale.

Aproape 300 de tineri munci
tori sînt astăzi elevi la școala 
serală (majoritatea la școala se
rală patronată de uzină). E un 
lucru bun, foarte bun, dar nu su. 
ficient. Toți acești tineri care au 
început școala mai bine de o 
lună trebuie să ajungă, în același 
efectiv, la sfirșit de an, cu re
zultate bune. Aceasta-i o sarcină 
care incumbă o mare răspundere 
din partea organizației U.T.M. 
pentru fiecare muncitor.elev. Ea 
trebuie să educe la tineri aseme
nea calități fără de care nu pot 
reuși să îmbine munca cu învă
țătura : tenacitatea, dirzenia, per. 
severența, o puternică voință și 
hotărâre

Cu o săptămînă în urmă a 
avut loc prima ședință a comite
tului U.T.M. cu mare parte din 
muncitorii-elevi. O ședință de 
lucru in care au fost analizate 
primele rezultate ale muncitori- 
lor.elevi și s.au luat unele mă
suri pentru ridicarea calitativă 
a acestor rezultate.

S-a relevat de pildă, faptul că 
munca de învățătură a elevilor 
a înregistrat primele rezultate 
bune : nici o notă slabă. Frecven. 
ța continuă să fie ca in primele 
zile — bună. Un caz, două, de 
absențe nemotivate care nu -se 
vor mai repeta și absențe moti
vate foarte puține. O disciplină 
exemplară și respectarea cit mai 
strictă a obligațiilor școlare. Este 
firesc să fie așa.' Tinerii munci, 
tori-elevi au toate condițiile să 
învețe; uzina s-a îngrijit ca ei 
să lucreze Intr-un singur schimb, 
iar organizația U.T.M. le-a In. 
credințat ca principală sarcină de 
organizație — învățătură.

Curînd în comitetul U.T.M. va 
exista un colectiv care va răsp 'n. 
de exclusiv de problemele munci- 
torilor-elevi, va păstra în per
manență legătura cu școala. De 
pe acum s-a găsit o formă care 
ușurează mult sistemul de con
trol al activității celor ce învață. 
Tinerii au fost impărțiți pe grupe 
de clase cu un responsabil numit 
dintre cei mai buni utemiști. 
Acesta informează periodic orga, 
nizația U.T.M. asupra mersului 
la învățătură al elevilor, sezisea- 
ză prompt deficiențele, lipsurile 
manifestate de unii elevi, fapt 
care permite luarea unor măsuri 
operative.

în multe organizați! U.T.M. 
s-a statornicit bunul obicei ca 
la adunările generale U.T.M., 
înainte de a se intra în ordinea 
de zi, cîțiva utemiști să raporteze

Numeroși tineri de la Com
binatul Metalurgic Reșița, ur
mează cursurile școlii medii 
serale din oraș, lată-i la o oră 
de clasă ascultînd explicațiile 

profesorului. 

adunării generale despre felul 
cum și.au îndeplinit sarcinile. De 
aci înainte utemiștii-elevi vor 
răspunde sistematic in adunările 
generale U.T.M. de felul cum se 
achită de sarcina lor impor
tantă — învățătura.

Și, desigur la aceste forme de 
muncă, se vor adauga forme de 
ajutorare concretă la învățătură. 
Deocamdată, la clubul uzinei o 
sală este rezervată celor ce în
vață. Zi de zi, după orele de 
producție pînă la începerea 
cursurilor, elevii vin aci și.și pre
gătesc lecțiile, învață. Une
ori au nevoie de ajutor, de 
cineva care să le clarifice anu
mite probleme dificile ; organiza
ția U.T.M. și-a propus să solu
ționeze aceasta problemă organi- 
zînd la sala de lectură consul
tații la cele mai grele materii. 
Cei care vor da consultații sînt 
tineri ingineri din uzina. Sint 
utile și schimburile de experiență 
între tinerii care învață prin care 
cei buni să.și împărtășească me
todele de muncă, de asemenea și 
grupele de ajutorare reciprocă.

Anul trecut între tinerii mun
citori-eievi și elevi de la zi ai 
Școlii medii „Aurel Vlaicu“ 
(școală patronată de uzină) s-au 
născut prietenii utile. Muncitorii 
îi ajutau pe elevi să deprindă 
tainele meseriilor, elevii iși aju
tau prietenii să se descurce în 
tainele matematicii, fizicii, chi
miei etc. Acest ajutor s-a născut 
spontan din dorința reciprocă 
de a obține rezultate cît mai bu
ne în muncă și învățătură. Or
ganizația U. T. M. a uzinei se 
gînde.ște să dea anul acesta o 
formă organizată acestui ajutor. 
In colaborare cu organizația 
U.T.M. școala va stabili grupe 
formate din elevi de la seral și 
de la zi care să-și pregătească 
lecțiile împreună, să se ajute la 
materiile grele, va organiza cu 
aceștia simpozioane pe tema 
„Cum studiem“ etc.

Aceste măsuri adăugate la for
mele de ajutorare pe care le or
ganizează în școală profesorii 
vor duce fără îndoială la rezul
tatele scontate. Anul trecut din
tre tinerii muncitori-eievi ai 
Griviței, doar unul a rămas co
rijent și nici unul n-a abandonat 
învățătura. Anul acesta efortul 
este îndreptat pentru ca elevii 
școlii serale să obțină medii de 
promovare cit mai ridicate. Și 
acest lucru este pe deplin posibil.

LUCREȚIA LUST1G
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Un nou manual. Tinerii muncitori -elevi il răsfoiesc cu curiozitate, 
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Numai școala răspunde?
La școala medie serală de pe 

lîngă Uzinele „lanoș Herbak“ din 
Cluj învață 400 de elevi. Pe 
băncile acestei școli învață cu 
seriozitate muncitori metalurgiști 
de la Uzinele „Armătura“, struri- 
gări de la Uzinele „Unirea“, 
muncitori chimiști de la „Car 
bochim“, muncitori pielari de la 
Uzinele „lanoș Herbak“.

Acești muncitori harnici și 
destoinici obțin rezultate bune și 
foarte bune în muncă, iar acum, 
urmînd îndemnul partidului, au 
pășit pe calea învățăturii.

Cum îi sprijină organizațiile 
U.T.M. pe tinerii muncitori care 
învață? Nu se poate spune că or
ganizațiile U.T.M. din întreprin
derile citate nu s-au preocupat 
de problemele învățămintului'se
ral pentru tinerii muncitori. Ele 
au obținut și unele succese. 
Popularizînd hotărîrea în rîndu- 
rile tineretului, desfășurînd o 
muncă individuală cu fiecare 
tînăr pentru a le arăta perspec. 
tivele ce se deschid în fața lor 
de a ajunge la o înaltă califi
care, participînd la comisiile de 
selecționare a viitorilor elevi, or.

La Clubul Atelierelor C.F.R.- „Grivița Roșie” s-a amenajat o 
sală specială de lectură pentru tinerii muncitori-eievi.

O CERERE
JUSTIFICATĂ

Hunedoara. Orașul, e un oraș 
al uzinei. Școala devine și ea 
tot mai mult o școală a uzinei. 
Torentul tumultos al tinerilor 
muncitori care dimineața către 
orele opt sau după orele de 
schimb se îndreaptă către școa
la medie serală este edificator în 
această privință. Cursurile școlii 
serale sînt organizate pe schim
buri și se desfășoară de dimi
neață pînă seara.

După terminarea orelor de curs 
am pornit cu un grup de elevi- 
nmncitori spre noile cartiere ale 
O.M. (limbajul lapidar al hune- 
dorenilor desemnează prin a- 
ceste inițiale orașul muncitoresc).

Mergeam alături de Eftimie 
Tufiș, topitor la oțelăria elec
trică, Gbeorghe Pavel, muncitor 
la turnătoria de oțel, excavato- 
ristițl Nicolae Tîlvan și încărcă
torul de la furnalul 6, Mihai Ta- 
tomir.

Din discuțiile purtate pe drum 
am reținut în mod special cu
vintele spuse de Tîlvan și Ta 
tomir, căci ele exprimau alături 

ganizațiile U.T.M. au contribuit 
la mobilizarea unui număr mare 
de tineri pentru a se înscrie la 
școlile serale.

După ce tinerii au început 
școala, organizațiile U.T.M. din 
cele patru întreprinderi au înce
tat orice activitate pe această li
nie. Tinerii au fost lăsați să se 
descurce cum or ști. Și-au spus: 
noi ne-am făcut datoria. Să se 
ocupe acum de ei școala. Și nu-i 
de mirare că, în aceste condiții, 
lăsînd întreaga răspundere pe 
seama școlii, unii tineri, lăsîn- 
du.se copleșiți de greutățile ine
rente începutului, au abandonat 
învățătura. Așa s-a întâmplat, 
de pildă, cu unii tineri de la U- 
zinele „Armătura“, care inițial 
și-au manifestat dorința să în
vețe, iar astăzi nu mai urmează 
cursurile.

Unii dintre tineri au renunțat 
fiindcă au întâmpinat la început 
unele greutăți, firești de altfel, 
dar pe care n.au știut cum să 
le învingă; n-au știut cum să-și 
împartă timpul, cum să învețe. 
Organizațiile U.T.M. n.au luat 
nici o măsură pentru ajutorarea 
Jor, Comitetele U.T.M. nu 8-au

de 
pe

obosit dar fără

se mai întîmplă 
celor din clădirile 

intervine excavatoristul

de o nespusă dragoste și sete 
învățătură și unele cerințe 
care trebuie să le aibă în ve
dere foarte serios conducerile 
uzinelor hunedorene și comitete
le U.T.M.

Mihai Tatomir mi-a relatat 
primul necaz din viața de elev: 
a luat o notă mai slabă la bo
tanică.

— Sînt termeni grei în legă
tură cu structura celulară, oare
cum abstracte pentru mine—îmi 
explică Mihai. La fizică, la ma
tematică e altfel, mă descură mai 
ușor. Pentru unele materii, însă, 
îmi trebuie timp mai mult de 
studiu. în cămin însă nu prea 
avem liniștea necesară studiului. 

. Ce s-a întîmptat într-o zi? Lu
crasem în schimbul de noapte. 
Dimineața venind acasă, obo
sit am încercat să (dorm cîteva 
ore, înainte de a repeta materia 
pentru lecțiile din ziua aceea. 
Ghinion însă. în cameră era gă
lăgie. Colegii de dormitor au 
primit un musafir: discuție, ve
selie. Am încercat eu să le atrag 
atenția că sînt 
succes.

— Asta ni 
uneori ș; nouă 
vechi 
Nicolae Tîlvan.

în cămiuele tinerilor munci
tori locuiesc laolaltă tineri care 
lucrează în diferite schimburi; 
unii dintre ei sînt elevi la școala 
serală, alții nu. Nu se poate cere 
tinerilor să vorbească numai în 
șoapte. Gălăgia, discuțiile, du-te 
vino din camere împiedică 
pe cei care învață să-și pregă
tească lecțiile. Situații similare 
există și în alte cămine ale tine
rilor muncitori. Problema tre
buie rezolvată cît mai degrabă 
și nu-i de loc greu aceasta.

— Ar fi bine dacă conducerile 
întreprinderilor hunedorene și 
comitetele U.T.M. ar sprijini 
mai temeinic propunerea făcută 
de conducerea școlii de a forma 
dormitoare speciale numai pen
tru elevii-muncitori, iar în blocu
rile acelea să existe și o cameră 
specială pentru studii.

Aceste cuvinte ale luj Nicolae 
Tîlvan sînt pe deplin aprobate 
de ceilalți tovarăși.

Este de datoria întreprinde
rilor și a comitetelor U.T.M. de 
la combinatul siderurgic, de 
la întreprinderea de construc
ții a combinatului, de la u- 
zina cocso-chimică și de la ce
lelalte întreprinderi din Hune
doara să-i sprijine pe muncitorii- 
elevi în efortul lor pentru obți
nerea unei calificări mai înalte, 
pentru îmbogățirea orizontului 
cultural.

AL. 61UGA

gîndit ca periodic să organizeze 
întâlniri între elevii din clasa a 
VlII-a cu cei din clasele su
perioare, pentru ca cei din urmă 
să le împărtășească experiența 
lor de muncă, metodele de stu. 
diu, pentru a face un valoros 
schimb de experiență. Sînt nenu- 
mârați tineri care au trecut 
prin școala serală și sînt astăzi 
studenți bursieri ai întreprinde
rilor respective. De ce n-au fost 
invitați acești tineri să le vor-, 
bească noilor elevi cum au îmbi
nat ei învățătura cu munca în 
producție ? La aceste măsuri 
trebuiau adăugate alte forme ale 
ajutorării: grupe de învățătură, 
consultații, meditații.

Organizațiile U.T.M. din între, 
prinderile citate au datoria de 
a-și uni eforturile cu cele ale 
școlii pentru a-i readuce la școa
lă pe cei care au abandonat-o. 
O susținută activitate politico-: 
educativă în rîndurile acestor ti
neri, îmbinată cu formele de aju. 
forare concretă la învățătură, va 
determina pe aceștia să urmeze 
pilda colegilor lor și să reîncea- 
pă învățătura.

F. BORZ

„Secretul“ 
reușitei

Cine spune că e ușor să mun
cești în producție și în același 
timp să urmezi cursurile unei 
școli medii sau facultăți spune 
un neadevăr. Dar cine spune că 
nu este posibil să și muncești și 
să și înveți, spune un neadevăr 
și mai mare.

Experiența multor tineri mun
citori a dovedit din plin acest 
lucru. In această privință am și 
eu 'o oarecare experiență.

Au trecut de-acum 13 ani din 
ziua cînd, venind dintr-o comu
nă de prin părțile Focșanilor, 
am bătut pentru prima oară la 
porțile școlii profesionale înfiin
țate pe lîngă Uzina de tractoare 
„Ernst Thälmann“ din Orașul 
Stalin.

Atunci cea mai arzătoare do. 
rință a mea era să muncesc în
tr-o mare uzină, să stăpinesc 
mașinile uriașe, să le cunosc fie. 
care șurub, fiecare rotiță, să le 
descopăr tainele; și am reușit. 
Cei patru ani ai școlii profe
sionale i-am absolvit în anul 
1950.

Caracteristic nouă, tineretului 
de astăzi din patria noastră este 
marea dorință de a ne desăvîrși 
permanent pregătirea. Așa am 
fost educați de partid : să nu so
cotim niciodată că am făcut to
tul, că știm suficient, să fim exi- 
genți cu noi înșine.

Iată-mă deci în anul 1954 în
scris la liceul seral nr. 3 înfiin
țat pe lîngă uzina noastră, ho- 
tărîf să învăț cu seriozitate, cu 
sîrguință, pentru a-mi forma un 
orizont multilateral. N.a fost 
ușor, cu atât -mai mult cu cit 
învățasem de la muncitorii vîrst- 
nici, de la comuniști, să nu fac 
niciodată un lucru „oricum". Și în 
producție trebuia să-mi îndepli
nesc și de-acum încolo sarcinile 
foarte bine, dar nici CU notele în 
catalog nu trebuia să mă las 
mai prejos.

N-a fost ușor. A trebuit să re
nunț la unele preocupări care 
înainte îmi umpleau timpul după 
orele de producție, să rezerv 
timp mai puțin distracțiilor, 
plimbărilor, odihnei chiar. Aș 
putea spune că îndeplinirea sar
cinilor de elev mi-a cerut chiar 
și unele sacrificii. N.aveam prea 
mult timp pentru studiu și totuși 
trebuia să studiez intens. De a 
ceea drărnuiam fiecare clipă, îmi 
planificam timpul pînă la ulti
mul minut.

Munca și învățătura mi-au ce. 
rut eforturi mari, dar ce satisfac
ție mi-a adus reușita 1 O nebă-, 
nuită bucurie de a cunoaște mai 
mult, de a avea un orizont de 
pregătire multilateral, de a 
munci mai spornic.

Deprinderea de a munci pla
nificat, continuu, însușită în pro
ducție, mi.a fost utilă și în orga
nizarea timpului de studiu. 
Parcurgeam totdeauna întreaga 
materie pentru a doua zi; in ur
mă nu rămineau niciodată „go. 
luri“, chiar dacă de multe ori 
învățam și după orele 9 seara, 
cind terminam cursurile.

Astfel am reușit spre mulțu
mirea mea, să obțin și in școala 
medie rezultate bune.

Acum sint student în anul II 
al Facultății de mecanică din O- 
rașul Stalin, în secția tehnologia 
construcțiilor de mașini.

Pe băncile Facultății de meca. 
nică nu sint singurul tînăr ve. 
nit din uzina noastră ca absol
vent al școlii medii serale. Din 
ce în ce mai mulți tineri aii ur
mat în acești ultimi ani calea fi
rească spre o inaltă specializare 
— producția și paralel cu aceas. 
ta — cursurile școlii medii să
ra le.

„Secretul“ reușitei nu constă 
decit în pasiunea și perseveren
ța cu care înveți. Și nu se poa
te să nu izbîndești cînd ști că 
în tine s-au investit speranțe, 
cînd ești animat în muncă și în. 
vățătură de conștiința că ești 
așteptat de colectivul de mun 
citori de unde ai plecat să 
te reîntorci în uzină specialist 
cu o înaltă calificare, în pas cu 
uluitoarele progrese ale științei 
și tehnicii moderne. Muncim și 
învățăm cu entuziasm, cu gîn- 
dul la marea noastră îndatorire 
de a ne pregăti să devenim ca
dre de specialiști pentru con
strucția socialistă în patria noa
stră.

NICOLAE MORUZAN 
student in anul II al 
Facultății de mecanică 

— Orașul Stalin

In laboratorul Școlii medii s*ț 
rals nr. 6 din Ploejtl,



Răspundem tinerilor 
noștri corespondenți voluntari

MIHA1LESCU TALIDA - 
Oțelul Roșu, Timișoara, MIN- 
C1CĂ AUREL — elev, Beiuș- 
Oradea, ENE NICQLAE—func
ționar comuna Făget- timișoara, 
MIRON NICOLAE — comuna 
Oteșani-Pitești, N. PĂDURARU 
- Suceava, BUCUR TOM- 
NIUG — Orașul Stalin: Știrile 
trimise sînt interesante și ur
mează să apară în ziar. Mai 
scrieți-ne 1

A. 1ONESCU - Țîmăyeni. 
Ești 1a începutul activității de 
corespondent voluntar și este 
firesc să nu ai încă experiența 
necesară selecționării celor 
mai semnificative fapte.

Tema reportajului trimis este 
interesantă dar din păcate nu 
reușești să o dezvolți în sufi
cientă măsură. Aceasta se da. 
torește faptului că în perioada 
documentării ți-a i îndreptat a. 
tenția spre probleme minore și 
n.ai insistat mai mult asupra 
faptelor care să ilustreze cu 
convingere chipul moral al oa
menilor, conștiința lor înain
tată.

Pe viitor te sfătuim să re
nunți la descrierile lungi de 
peisaj și amănuntele banale 
care nu susțin tema articolului 
ci dimpotrivă duc, la, diluarea 
conținutului de idei și îngreu
nează lectura.

SANDU MARIN — Orașul 
Stalin. Simpla înșiruire de 
cifre și nume de oameni, fără 
comentarea largă a faptelor, nu 
pot constitui un articol de ziar.

Ținînd seama de dorința du- 
mitale sinceră de a populariza 
prin presă succesele tinerilor 
despre care ne.ai scris, îți in
dicăm să refaci corespondența 
în sensul de a povesti, în cu
vinte simple așa cum vorbești 
de obicei, acțiunile brigăzii de 
tineri turnători care au reușit 
să obțină economii prin redu
cerea procentului de rebut. Ar
ticolul, îți recomandăm să.l 
axezi pe următoarele idei:

— Gum a contribuit organiza
ția de bază U.T.M. prin munca 
politică desfășurată, la respec
tarea de către tineri a tehno
logiei de turnare, sprijinirea 
procesului de ridicare a califi
cării tinerilor.

— Ge metode de organizare 
a aplicat brigada de producție 
a tineretului...?

—Ajutorul pe care maiștrii

din secție îl acordă tinerilor în 
lupta împotriva rebuturilor.

Așteptăm cu încredere arti
colul dumitale.

1ACOB CONSTANTIN—co
muna Otopeni-București, AîlL- 
CA RUGIT — comura Șimleul 
Silvaniei-Oradea, GH. AN- 
GHEL — comuna Deta, raio
nul Ceacova, PALOȘEANU 
VASILE — Vaslui, CONSTAN. 
TiN N1ȚA — comuna Tătă- 
rani, raionul Tîrgoviște, MOISE 
VIRGINICA — comuna Romî- 
nești, raionul Trușești, HO- 
LESCH] EUGEN — comuna 
Vlăsinești, raionul Săveni:

In această perioadă vă re. 
comandăm să scrieți ziarului 
despre felul cum sînt pregătite 
și cum se desfășoară adunările 
generale de alegeri ale organi
zațiilor de bază U.T.M. de la 
sate (principalele probleme ce 
se ridică, hotărîrile care se iau 
etc.); despre modul cum se pre. 
gătește descinderea învățămân
tului politic la sate și apoi des. 
pre cum funcționează cercurile 
politice (cum se desfășoară se. 
minariile, ce metode folosesc 
propagandiștii pentru a ajuta 
pe cursanți în studiul indivi
dual etc.); despre conținutul a. 
dunărilor generale U.T.M.; 
despre modul cum sînt pregătiți 
tinerii care vor să devină ute- 
miști.

Scrieți despre cum se desfă. 
șoară activitatea cultural-ar- 
tistică la căminul cultural, cum 
funcționează cercurile natura- 
liștilor, care e conținutul șeză
torilor, cum se desfășoară con. 
cursul „Iubiți cartea”, despre 
duminicile tineretului, ștafete 
culturale etc.

Scrieți despre contribuția ti
nerilor de la sate, mobilizați 
de organizațiile de bază U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid la lucrări de noi con. 
strucții social-culturale, reface
rea și construirea de drumuri 
și poduri, la lucrări de îmbună. 
tățiri funciare (redări de noi te
renuri agriculturii, irigări, dre
naje etc.), la acțiunea de refa
cere și ocrotire a pădurilor, 
plantarea de pomi fructiferi pe 
marginea drumurilor.

Scrieți pe larg despre ini
țiativele și metodele bune folo
site de organizațiile U.T.M. în 
aceste probleme și în multe al
tele, precum și despre aspec
tele negative care se ivesc.

La podgoriile gospodăriei agricole de stat „N. Bălcescu” din Periș, raionul Snagov, a sosit o 
caravană a difuzării cărții.

Foto : I. TEOHARIDE

nsfâtuirea 
„Utilizarea 

energiei 
eoliene“

Miercuri s-au deschis în Capi
tală lucrările primei consfătuiri 
cu tema „Utilizarea energiei eo. 
liene“, organizată de Consiliul 
Central A.S.l.T. și filiala A.S.l.T. 
București.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. Elie Carafoli, di- 
rectorul Institutului de mecanică 
aplicată „Traian Vuia“ al Aca
demiei R. P. Romîne.

Prof. dr. Dorin Pavel, laureat 
al Premiului de Stat, a prezen. 
tat raportul general privind 
importanța folosirii energiei 
eoliene și perspectivele folo
sirii acestei forme de energie în 
economia noastră națională. In 
continuare ing. Dan Bernfeld, de 
la Institutul de studii și proiec. 
țări energetice, a prezentat re
feratul științific trimis pentru a- 
ceastă consfătuire de prof. dr. 
Ing. E. M. Fateev, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe Agricole „V. I. Lenin“ din 
Moscova, despre „Stadiul utili, 
zării energiei eoliene în U.R.S.S.“.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Cel de-al II-lea Festival bie

nal de teatru „I. L. Caragiale“ 
a stîrnit un viu interes în rîn- 
dul artiștilor amatori din regiu
nea Iași. Față de primul festi
val, numărul echipelor de teatru 
participante a crescut cu aproa
pe 100.

în repertoriul celor peste 400 
de formații de artiști amatori 
din regiunea lași, înscrise la 
cel de-al II-lea festival, figu
rează piese inspirate din viața 
nouă a patriei noastre.

Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri“ din Iași și Teatrul de 
stat din Birlad sprijină îndea
proape pe artiștii amatori.

Un nou pavilion modern a 
fost dat în folosință la Casa 
copilului din Orașul Stalin. 
Noua construcție este dotată cu 
camere spațioase și luminoase, 
cabine pentru primirea copiilor, 
săli de consultații, sufragerie, 
bucătătărie, terase etc.

Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala pe calea aerului, ple- 
cînd spre Moscova, delegația 
sindicală sovietică în frunte cu 
N. I. Kovaliov, președintele Con
siliului sindical regional Dnepro
petrovsk, care la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă ne-a vizitat țara.

La plecare, oaspeții sovietici au 
fost conduși de tovarășul Mihai 
Marin, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, și de alți 
activiști sindicali.

★
Ansamblul Armatei populare 

bulgare a prezentat ieri un spec
tacol pe scena Teatrului de Stat 
din Oradea. Spectatorii au răs
plătit cu vii aplauze înalta mă
iestrie a solilor artei poporului 
bulgar.

*

Prin contribuția voluntară a 
cetățenilor au fost construite în 
regiunea Suceava, in cursul pri
melor trei trimestre ale anului, 
24 de școli, 35 cămine culturale 
și s-au radioficat patru sate.

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Manifestări culturale
In cadrul manifestărilor con

sacrate Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, numeroși muncitori, 
tehnicieni, funcționari, din raio
nul „Grivița Roșie“ au ascultat cu 
viu interes, miercuri, după-amia- 
ză, la Casa de cultură a tinere
tului „Vasile Roaită”, conferința 
tov. Vasile Popescu, prim secre
tar al Comitetului raional „Gri
vița Roșie“ al P.M.R., cu tema 
„Muncitorul epocii comunismu
lui“.

Despre „Actualitatea sovietică 
și tineretul” a conferențiat la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. tov. N. Roman, se
cretar al C.C. al U.T.M.

In întreaga țară au continuat 
să atragă un numeros public 
manifestările închinate realizări
lor artei și culturii sovietice. La 
Casa de. cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu din 
Capitală, scriitorul Demostene 
Botez a evocat, într-un medalion 
literar, figura marelui poet al 
epocii sovietice Vladimir Maia- 
kovski.

„Femeia în literatura sovietică“ 
a fost titlul conferinței ținute de 
prof. Galina Maevski, la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Un interesant recital literar 
cu tema „A. S. Pușkin, poet al 
libertății popoarelor“ a avut loc 
miercuri după-amiază la Casa 
prieteniei romîno-sovietice din 
Oradea, în prezența a peste 500 
participanți. Seri literare închi
nate marilor scriitori 
Gorki și Maiakovski au avut 
de asemenea în orașele Dr. 

. tru Groza, Salonta, Șimleu 
Beiuș din regiunea Oradea.

La Casa universitarilor
Cluj, scriitorul Petru Dumitriu a 
conferențiat despre „Viața și 
opera lui M. Șolohov“, iar prof. 
Remeo Ghircoiașu 
pre viața și opera 
pozitor sovietic A.

sovietici 
loc 
Pe-

Ș>

din

a vorbit des
io arelui com- 
S. Prokofiev. 
(Agerpres)

Al doilea spectacol al Teatrului 
„Mossoviet“

Teatrul „Mossoviet“ a prezen
tat miercuri seara, pe scena 
Teatrului C.C.S. din Capitală, cel 
de-al dpilea spectacol ain cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde 
în țara noastră.

In fața unui numeros public, 
artiștii sovietici au interpretat 
piesa clasică rusă „Mascarada“ 
de Lermontov. Noua montare a 
spectacolului aparținind regizori
lor I. A. Zavadski și I. S. Ani- 
simova.Vulf, dezvăluie cu putere 
protestul marelui clasic rus îm
potriva orînduirii sociale a tim
pului său. Decorurile, de o mare 
simplitate, semnate de D. I. Vol- 
kov, și muzica scrisă de compo
zitorul A. 1. Haciaturian, contri, 
buie și ele la sporirea dramatis
mului spectacolului.

Distribuția piesei a cuprins ar
tiști de seamă ai scenei sovieti
ce. Interpretarea minunată a lut 
N. D. Mordvinov în rolul lui 
Arbenin, cea a lui R. I. Pliatt, 
în rolul lui Kazarin, cea a lui 
B. 1. Olenin, în rolul necunoscu
tului, a artistei T. A- Cernova, 
in rolul Ninei, vor rămîne pen. 
tru totdeauna vii în amintirea 
spectatorilor romîni.

Spectacolul, de o mare valoa
re artistică, a constituit o ade
vărată . sărbătoare pentru publi
cul și pentru oamenii noștri de 
artă. In repetate rînduri specta
torii, entuziasmați, au răsplătit 
cu ropote de aplauze înalta 
măiestrie a reprezentanților artei 
teatrale sovietice.

(Agerpres) .

Artiști ai Teatrului „Mossoviet“ 
s-au întilnit cu

Artiști ai Teatrului „Mosso
viet“ s-au întilnit miercuri dimi
neața la Casa prieteniei romî- 
no-sovietice cu numeroși oameni 
ai muncii, oameni de artă și cul
tură, studenți din Capitală.

Tov. O. Livezeanu, vicepreșe. 
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a salutat pe artiștii 
„Alossoviet“-ului.

I. A. Zavadski, regizor princi
pal al Teatrului „Mossoviet“, a 
vorbit despre căldura cu care ar
tiștii teatrului au fost înconju. 
rați în țara noastră, despre le
găturile prietenești stabilite cu 
șase ani în urmă cu artiștii ro- 
mini, legături care s-au dezvol
tat și mai mult cu ț 
neului Teatrului Naționa 
Caragiale“ în Uniunea Sovietică.

prilejul tur- 
ional „I. L.

oamenii muncii
A urmat apoi un recital în ca. 

drul căruia artiștii Teatrului 
„Mossoviet“ au prezentat frag
mente din piesele „Intîlnire în 
întuneric“ de F. Knorre, „Nu-l 
așteptau“ de V. Poliakov, „Bătă
lie in marș“ după romanul Gali, 
nei Nikolaeva, „Poarta Branden
burgului“ de M. Svetlov, reci
tări și o dramatizare după o nu
velă de Cehov. Recitalul s.a 
bucurat de un mare succes, pu
blicul făcînd o caldă manifesta
re de simpatie solilor artei so
vietice.

După cuvintul de încheiere a! 
regizorului A. L. Șaps, artiștii 
sovietici și publicul au ovaționat 
îndelung pentru prietenia de ne
zdruncinat romîno.sovietică.

(Agerpres)
- ■ •Tinerii compozitori 

mindria noastră

Flăcări nestinse • ••

Da vorbă cu VANO MURADELLI
acest deosebit început de 

pro-

ȘTIRI SPORTIVE
* Sîmbătă și duminică, fa 

(Sluj, va avea !®c un mare con
curs atletic dotat cu Gupa de 
toamnă a Federației romîne de 
atletism. La startul acestor în
treceri, aproape 200 de atleți 
fruntași, printre care. campioni 
și recordmani republicani, vor 
da un nou asalt pentru înde
plinirea normelor olimpice sta
bilite de Federația internațională 
de atletism și de federația noa
stră, în vederea participării la 
cea de-a 17-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Roma.

După cum se știe normele fe
derației noastre, care dau drep
tul la selecționarea în lotul o- 
limpic romîn, sînt mai exigente 
decît cele impuse de Federația 
internațională.

* Deschiderea oficială a sezo
nului de hochei pe gheață va 
avea loc slmbătă după amiază 
pe patinoarul artificial din 
Parcul 23 August, unde vor în
cepe întrecerile din cadrul Gu
pei Federației romîne de hochei 
la care participă 4 echipe î 
G.G.A., Voința Miercurea Giuc, 
Știința ®luj și G.S.M. Rădăuți.

(Agerprea)
Tinerele laborante Vasu Alexan drina și Hera Casslana de la fa

brica de produse zaharoase „Desrobirea”-Orașul Stalin.

(Urmare din pag. l-a)

tului Tripșa, pornise pe o 
nouă care, pătruns de dorința 
să învețe cit mai repede meseria 
de plămădire a oțelului, să-și în
deplinească astfel un vis scump 
și să devină și el, cît mai de
grabă, un constructor al socialis. 
mului. Prin anii aceia, ’48.’49, Ia 
chemarea partidului, marșul spre 
orașul flăcărilor incandescente 
cuprinsese multe inimi. Pentru 
băiatul de 16 ani, venit de pe 
Mureș, orașul părea o uzină de 
proporții uriașe. Orice vis îndrăz. 
neț al copilăriei fusese depășit. 
Combinatul i se părea ca o cetate 
cu ziduri puternice, cu coșuri 
înalte, fumeginde, înconjurate de 
flăcări nestinse.

La Hunedoara sosise pe vre. 
mea cînd constructorii ridicau 
noile furnale și oțelării. A intrat 
la școala profesională. Trei ani 
de studii și practică, trei ani de 
viață intensă aici lingă oamenii 
care clădeau giganți siderurgici. 
De la ei învăța școala curajului, 
învăța ce înseamnă dăruirea de 
sine.

De.abia aștepta să ajungă și 
el în fața unui cuptor încins, să 
tragă la „jardă“ alături de oțe. 
lan mai vîrstnici. I se părea 
mult pînă va ajunge să cerce
teze și el prin ciobul de sticlă 
colorată oțelul în fierbere. Intr.o 
zi a ajuns. A fost numit prirn- 
topitor mai întîi la cuptoarele e. 
lectrice de 5 tone. Cu el a adus, 
în afară de tinerețe și optimism, 
o sete uriașă de muncă dublată 
de o înaltă calificare. S-a trezit 
în el, văzîndu-se în fața cuptoa. 
relor, sentimentul răspunderii și

conștiința fermă a forței proprii, 
Cînd s-a văzut ora cu rost — a- 
vea 19 ani — marile probleme 
ale combinatului, sarcinile puse 
de partid în fața muncitorilor 
oțelari: producție mai mare de 
oțel, calitate, sporirea randamen. 
tului . cuptoarelor, au devenit de 
fapt problemele lui personale. 11 
preocupa ideea unor inovații și 
raționalizări. S-a dovedit un om 
de nădejde. A fost mutat în oțe. 
lăria nouă și făcut maistru de 
schimb. Tot atunci devine și 
„profesor“ la ucenici. Tinărul 
Tripșa îi învață meserța de oțe. 
lar pe alți tineri: mulți, cîteva 
sute. Toți aceștia îi mulțumesc 
acum comunistului Tripșa pentru 
marea lui pasiune de a crește în 
jurul lui noi oțelari destoinici. 
Cînd la chemarea partidului s.a 
pus problema măririi indicilor de 
utilizare a cuptoarelor, Ștefan 
Tripșa a spus cel dinții că e 
un lucru cu putință. Ba chiar, 
cu oamenii lui, a lansat un an
gajament la începutul acestui an 
ca pînă la sfîrșitul lui 1959 să 
obțină 6 tone de oțel pe metru 
pătrat de vatră a cuptoarelor. 
Pe măsură ce a explorat terenul 
și a văzut că există noi posibili
tăți, Ștefan Tripșa a anunțat că 
se pot obține indici și mai mari 
care să dea 8—9 și chiar 10 tone 
de oțel 1a m.p. de vatră. Posi
bilitățile acestea descoperite de 
el sînt rodul educației primite 
de la partid, rodul unor cerce, 
țări asidui, rodul învățăminte
lor culese din experiența oțelari- 
lor din Zaporojstal (Ucraina) 
unde a fost într-un schimb de ex. 
periență.

„Prețul sîngelui66*) Je M Stelmah
Numele scriitorului sovietic 

Mihaito Stelmah este binecunos
cut cititorilor noștri. Cu cîțiva 
ani în urmă au apărut în limba 
romînă cele două volume ale ro
manului său „Marea Familie“ 
care evoca fapte de un intens 
dramatism, povestind despre 
viața satului ucrainean în 
anii de după Revoluție și pînă 
la sfîrșitul Marelui Război de 
Apărare a Patriei. Noul roman 
al lui Stelmah va avea de ase
menea un larg ecou și va cuceri 
inimile cititorilor prin aceeași 
măiestrie cu care scriitorul 
redă întîmplări deosebit de 
interesante. Un roman ? Un 
poem ? Critica sovietică l-a de
numit pe drept cuvînt un 
„poem în proză“. Căci e greu 
să precizezi ceea ce te atrage 
îndeosebi: felul cum sînt des
criși într-un mod deosebit de 
plastic oamenii din popor, liris. 
mul cald care străbate fiecare 
pagină. Este în carte o împletire 
armonioasă între aceste calități 
ale prozei lui Stelmah care o fac 
s-o putem compara cu o înălță
toare simfonie dedicată luptăto
rilor ce au cucerit cu prețul sin. 
gelui lor fericirea poporului.

Sîntem în anii furtunoși ai Re
voluției, într-un sat ucrainean. 
Țăranii muncitori au început să 
vadă zorii unei alte vieți. Revo
luția împarte pămînt celor ce 
din copilărie au simțit pe spinare 
usturimea gîrbaciului boieresc, 
celor cărora le singeraseră pal-

*) Roman — E.S.P.L.A. —i 
„Cartea rusă“

mele muncind pentru îmbuibarea 
exploatatorilor. Au jinduit după 
pămînt, după o viață mai bună 
din toată puterea inimilor lor în
durerate. Și iată că cel ce a că
pătat sarcina să le măsoare lo
turile, tînărul Vasil Pidiprigora, 
un băiat viteaz, cinstit, un flăcău 
cu ochii frumoși ca albăstrelele, 
a fost găsit ciuruit cu gloanțe de 
mitralieră iar în inima caldă 
încă, țintuite cu un piron în opt 
muchii, listele cu noile loturi de 
pămînt. Sătenii sînt cuprinși de 
neliniște. Bobul de aur pentru 
care au trudit toată viața, spe
ranțele lor de a trăi omenește nu 
se vor îndeplini ? Tot bogătanii 
au rămas mai puternici ? Iată ce 
gînduri îi frămîntau, alimentate 
de scornitorii de zvonuri puși la 
cale de elementele dușmănoase. 
Iar în acest timp bandele contra
revoluției nu încetau să asasine
ze, să jefuiască, să încerce a înă
buși lupta populară. Dar oame. 
nii erau însetați să capete rodul 
muncii lor ; cuvintele rostite de 
Svirid lakovlevici Mirosri icenko, 
secretarul organizației de partid 
din sat sînt cele mai frumoase 
pe care le-au auzit pînă atunci 
în întreaga lor viață de trudă: 
„Tovarăși, astăzi comitetul exe
cutiv județean a aprobat impăr- 
țeala noastră. Acum, după toate 
legile, noi sîntem adevărații stă- 
pîni ai pămîntuliii“. Minunat este 
caracterizat în roman chipul a- 
cestui comunist pe care nici un 
fel de greutăți nu-1 pot da îna
poi. Bandiții albi îi omoară cu 
cruzime copiii, dar el nu-șl 
șlăbește combativitatea, dimpo

trivă, devine și mai avîntat și 
mai hotărît în luptă.

După indicațiile lui Miroșni- 
cenko, Timofi Gorețvit își va în
deplini misiunea de a măsura 
loturile de pămînt, cu dragoste, 
întrezărind ziua cînd vor dispare 
haturile, cînd pe drumul socia
list al agriculturii îmbelșugarea 
va pătrunde în viața țăranilor 
muncitori. Noaptea tîrziu, Timofi 
își cioplește stînjenul cu care va 
măsura pămîntul pentru oamenii 
săraci și stînjenul prinde parcă
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viață în mina lui. Măduva roșie 
a ulmului îi amintește de sîhgele 
omului, sîngele vărsat în lupta 
pentru dreptate, împotriva ex
ploatării.

Noaptea aceasta nu o va uita 
niciodată Timofi Gorețvit, om 
pe care viața mizeră l-a făcut să 
considere o fericire să aibă „un 
coltuc de pîine in mină și cizme 
în picioare“. A doua zi el va face 
o împărțeală dreaptă în sat în 
așa fel încît nimeni să nu capete 
o brazdă în plus peste ceea ce i 
se cuvine. Amenințările nărăvi
tului bogătan, speculantul Sici- 
kar, turbat de furie că poporul 
muncitor își îndeplinește un vis 
secular, nu reușește decît să.l 
facă și mai hotărît. Nu va da 
înapoi din fața nici unei primej
dii pentru ca oamenii să-și pri

mească drepturile. Comuniștii 1- 
au învățat să meargă drept îna
inte în drumul spre izbăvirea 
poporului de împilare.

Stelmah descrie de asemenea 
frămîntările dramatice prin care 
trec acei oameni care n-au înțe
les de la început adevărul și care 
reușesc însă pînă la urmă să 
priceapă care este drumul cinstit 
pe care trebuie să meargă. Tâ
nărul învățător Danilo Pidipri
gora, fiu de oameni săraci, care 
înainte de războiul civil se ocu
pase numai de literatură și etno
grafie, de pildă, s-a lăsat amă
git de propaganda naționalistă 
a contrarevoluționarilor. Ajuns 
în rîndurile lor, își dă însă sea
ma de adevărata față a lucruri
lor ; luptînd cu toate îndoielile 
sale găsește tăria să o rupă cu 
bandele lui Petliura și să se în
toarcă în sat. Gum va fi primit ? 
I se va ierta greșeala? Nu poate 
să știe cum va fi socotit dar sim
te un lucru — și acesta este mai 
puternic decît orice — locul său 
nu este în mijlocul bandelor 
petliuriste ci alături de ostașii 
armatei roșii, apărătorii celor ce 
muncesc.

Numeroși eroi ai cărții însu
mează în chipurile lor trăsătu
rile morale înalte ale omului din 
popor căruia Revoluția îi des
chide noi și minunate orizonturi. 
Pentru dezvoltarea școlii pe care 
Danilo a părăsit-o, luptă cu gre
utățile începutului de culturali
zare a maselor populare, modes
tul și însuflețitul învățător Gri- 
gori Marcenko, care pentru a pu
tea face față nevoilor, lucrează 
pe ascuns cizme. „Cînd vom fi

bătrâni — îi spune el secretaru
lui de partid din sat — ce.o să 
mai rîdem amintindu.ne în fața 
tinerilor învățători, îmbrăcați în 
haine frumoase, cum un coleg al 
lor a fost nevoit să vîndă cizme... 
la piață, ca să nu fie silit să pă
răsească școala și să nu facă jo
cul celor ce croncănesc împotriva 
revoluției“.

Pentru revoluție luptă, împo. 
triva bandelor petliuriste țăranii 
săraci, sub conducerea comuniș
tilor, sprijinind cu putere tînărul 
stat sovietic. Pentru revoluție 
unii dintre ei își vor jertfi în mod 
eroic viața. Momente de luptă 
îndîrjită, momente în care comu
niștii știu să însuflețească mase
le în bătălie, purtîndu.i înainte 
spre victorie, încleștări drama
tice între sărăcani și chiaburii ce 
voiau să întoarcă vechile orîndu- 
ieli, sînt prezentate de autor cu 
o mare putere de evocare epică.

Mihailo Stelmah știe să ana
lizeze profund psihologia oame
nilor simpli, bogata și complexa 
lor viață sufletească, făcî-ndu-te 
să trăiești împreună cu ei adîn- 
cile prefaceri revoluționare pe
trecute în întreaga lor ființă. 
Năzuința pentru o viață mai bu
nă, setea adîncă de libertate, ura 
nepotolită față de dușman, sa
crificiul neprecupețit — iată as
pecte din evoluția sentimentelor 
oamenilor în anii de neuitat ai 
revoluției socialiste.

Acestor ani le-a dedicat Stel
mah romanul „Prețul sîngelui“, 
lucrare- reprezentativă pentru li
teratura ucraineană contempo
rană

E. DANIEL

Ștefan Tripșa este și autorul 
unor importante inovații. Anul 
trecut s.au introdus în procesul 
de producție 8 inovații, anul a. 
cesta 5 și sînt în curs de apli
care alte trei inovații. Se pare 
că în activitatea acestui tinăr 
este ceva din munca și pasiu
nea pentru descoperiri a unui 
om de știință. încearcă tot felul 
de experiențe. In luna mai se 
perforase un cuptor. Eveniment 
neprevăzut, foarte neplăcut. U- 
nîi erau de părere să.l repare, 
cum era regula, după răcire. Dar 
repausul pe mai multă vreme a 
unui cuptor de capacitatea a- 
cestuia înseamnă o reducere con
siderabilă a producției de oțel pe 
țară. Pentru acest motiv Tripșa 
n.a fost de aceeași părere. „Re
parația o făcem din mers“, a 
spus cu curaj el. Cuptorul a fost 
reparat în trei zile și trei nopți. 
Bineînțeles in acest timp comu- 
nistul Tripșa și alți cîțiva oțelari 
de ispravă n-au închis ochii o 
clipă. Au fost trei zile și trei 
nopți de muncă titanică la tem- 
peraturi înalte. S-a dovedit prin 
asta că oamenii aceștia sînt plă
mădiți dintr-un metal mai tare 
ca oțelul și ca piatra cuptoarelor.

Mereu un exemplu viu de dîr. 
zenie, perseverență, plin de pa
siune și-devotament, mereu acolo 
unde e mai greu, mereu în mijlo. 
cui tovarășilor, comuniștii l-au 
ales în biroul organizației de 
partid a secției oțelărie II.

Dacă-1 ’ ” ’
în orașul nou, unde locuiește
cu. soția și proaspătul urmaș, 
în apartamentul său spațios și
modern, foarte bine orînduit
și bogat, rămîi plăcut impresionat. 
Un radio scump și o bibliotecă 
mare. Pe masă teancuri de cărți 
tehnice și nenumărate fișe, coaie 
de hîrtie albă și scrise. (Acum 
scrie o carte tehnică prin care să 
transmită experiența proprie și a 
celorlalți tovarăși de muncă).

Din această casă, de pe dea
lul Chizidului, seara se văd, ca 
niște limbi de foc, flăcările com
binatului. incendiind cerul. Și tot 
așa cum aceste flăcări nu se 
sting niciodată, tot așa și marea 
pasiune a lui Ștefan Tripșa de a 
crește - noi tineri oțelari, meșteri 
iscusiți în plămădirea oțelului, 
este mereu vie.

vizitezi acasă, acolo

La Pronosport
2 variante 3 lei

Pentru a mări șansele de pre
miere ale participanților, I. S. 
Loto.Pronosport a luat măsura 
ca începînd cu concursul Prono. 
sport din această săptămînă, e- 
tapa din 25 X 1959, TAXA DE 
PARTICIPARE SA FIE DE 3 
LEI PENTRU 2 VARIANTE.

Ca urmare a acestei măsuri, 
începînd cu acest concurs, par. 
ticipanții vor putea depune nu
mai un număr cu soț de varian
te : 2 variante = 3 lei, 4 varian
te =• 6 lei, 6 variante = 9 lei, 
etc., etc.

La buletinele combinate (colec. 
tive) al căror număr de varian
te reprezintă un număr fără soț, 
participanții vor mai depune pe 
același formular încă o variantă 
simplă. De exemplu: la buleti
nul cu indicele 4-0-8 = 81 va
riante, se va mai completa o va. 
riantă simplă : 81 + 1 = 82 va
riante, pentru care se va depune 
suma de lei 123.

în
stagiune muzicală, cînd în 
gramele tuturor concertelor figu
rează strălucitele creații ale 
compozitorilor sovietici, cînd 
Ghilels și liogan, Rostropovici și 
Krusevitchi au vrăjit spectatorii 
Ateneului o convorbire cu Vano 
Muradelli, președintele Filialei 
Uniunii Compozitorilor din Mos
cova, despre noile croații ale ti- 

sovietici e 
pentru 
nerăb- 
creații

merilor compozitori 
pe deplin îmbucurătoare 
toți cei care așteaptă cu 
dare audiția a noi și noi 
contemporane.

Cunoscător profund al 
muzicale sovietice Vano
delii răspunde cu amabilitate în
trebărilor noastre. O discuție 
despre tinerii compozitori îl in
cintă dintr-un început.

— In ultimii ani, la orizontul 
muzical’ — ne spune Muradelli 
— au apărut noi strălucitoare 
stele • o pleiadă de tineri com
pozitori care au atacat cele mai 
diferite genuri și forme au dă
ruit contemporaneității lucrări 
de seamă atit in domeniul mu
zicii simfonice și de cameră cit 
și în domeniul muzicii de masă.

— Ați vrea să ne amintiți 
cîteva din numele tinerilor com
pozitori sovietici care s-au im
pus in ultimii ani prin lucrări 
deosebite.

— lată-1, de pildă, pe compozi
torul Scedrin. Baletul său „Călu
țul cocoșat“ a găsit mulți ad
miratori in rîndurile 
lor.

Tinărul compozitor Eșpai s-a 
impus și el în ultimul timp cu 
cîteva interesante lucrări simfo
nice și de cameră. De o 
largă apreciere în rîndurile ti
nerilor moscoviți se bucură lu
crările lui Fliatkovski, Boiko și 
în special ale tinerei compozi
toare Pahmutova.

— Mi se pare că ultimii au 
fost și premiați recent la Viena.

— Intr-adevăr, Fliatkovski și 
Boiko au primit premiul 1 și res
pectiv II la cel de al Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de 1a Viena. Aș vrea 
să mai menționez în sfirșit fap
tul că tot aici a primit premiul 1 
pentru lucrările 
tînărul compozitor 
Kajelaev.

— Prin ce se 
după părerea dv. 
ale tinerilor compozitori ?

— Puternica ancorare în rea
litate — iată caracteristica prin
cipală a noilor creații ale tine
rei generații a școlii com
pozitorilor sovietici. Insușin- 
du-și bogatele tradiții ale ma
rilor reprezentanți ai mu
zicii ruse și sovietice, însușin- 
du-și în mod creator noile expe
riențe ale creatorilor contempo
rani, tinerii compozitori sovietici, 
în marea lor majoritate comso- 
moliști, au reușit să creeze cîteva 
lucrări de mare profunzime, re-

vieții 
M ura-

moscoviți-

sale simfonice 
daghestanez

caracterizează 
noile lucrări

flectînd în ele ideile majore ale 
contemporaneității, lupta și bi
ruințele omului sovietic pe dru- • 
mul făuririi comunismului.

— O întrebare adresată acum 
președintelui Uniunii compozito
rilor din Moscova. Cîteva din 
mijloacele de îndrumare folo
site de Uniune pentru educarea 
tinerilor compozitori.

— In primul rind, dezbaterea 
lucrărilor în secțiile Uniunii, a- 
naliza profundă a creațiilor de 
către maeștrii muzicii noastre, a- 
nalize ce constituie minunate 
lecții de măiestrie muzicală. A- 
cordăm de asemenea o aten'ie 
deosebită activității cercurilor de 
studiu a însușirii 
marxism-leninismului, 
marxist-leniniste, a problemelor 
politicii interne și internațio
nale. In permanență stau de 
asemenea în atenția Uniunii 
noastre legăturile compozitorilor 
cu uzinele și fabricile, cu sovho
zurile și șantierele marilor con
strucții. Noi știrn că numai con
tactul direct al tinerilor compo
zitori cu masele largi ale con
structorilor comunismului le va 
permite să creeze mari opere ar
tistice.

— Pe cititorii noștri i-ar inte
resa și cîteva din planurile de 
creație ale dv.

— O operă, o cantată pentru 
cor, solist și orchestre simfonice 
închinată prieteniei sovieto-chi- 
neze, și. in sfirșit—ca o dovadă 
că deși nu mai sînt tînăr mă fră- 
mîntă marile visuri ale tinereții 
— cea de a 3-a simfonie a mea 
dedicată cosmonauților care vor 
pleca în prima călătorie inter
planetară.

— La capătul vizitei pe care 
ați făcut-o în țara noastră ce ne 
puteți spune despre muzica ro- 
mînească.

— Port din zilele petrecute pe 
meleagurile Romîniei cele mai 
scumpe amintiri. M-am simțit 
peste tot ca în patria mea. In
tr-o țară plină de atîta soare, 
lumină, prietenie nu se poate 
zămisli dec.it o muzică înălță
toare, demnă de un asemenea 
popor. Am ascultat multă mu
zică rominească. Am auzit cu 
nespusă bucurie „Răscoala“ — 
noua operă a lui Gheorghe Du
mitrescu, o serie din - .lucrările 
lui Ion Dumitrescu, Alfred Men
delsohn și ale multor altor com
pozitori. M-am întilnit cu muzi
cienii dv Toți mi s-au părut 
oameni de mare talent creatori 
cu o excepțională cultură muzj- 
cală.

— In sfirșit o ultimă întrebare. 
Ce doriți să transmiteți prin in
termediul ziarului nostru tinerii 
lor compozitori romîni ?

— Deplin succes în măreața 
operă de continuare 
selor tradiții ale 
nești care a dat 
de mare valoare.

bazelor 
esteticii

a glorioa- 
muzicii romî- 
lumii creatori

I. SA VA

Rezultatul primei trageri 
la Loto-Central

Tragerea Loto Central de vi
neri 9 octombrie a deschis seria 
tragerilor duble la acest sistem. 
Rezultatele ei au îndreptățit spe
ranțele participanților. Astfel la 
extragerea principală, au fost 
stabilite 1.399 premii de catego
riile I—VII.a și 9 premii specia, 
le, iar la extragerea secundară 
1.410 premii de categoriile 
I—VII-a și 7 premii speciale. In 
tragerea din 9 octombrie s-au 
distribuit in total 2.825 premii.

Deci, față de ultimele trageri 
de 9 numere, se observă că nu. 
mărul participanților cîștigători

duble
pe baza tragerii duble este a- 
proape de două ori mai mare. 
Sporirea numărului câștigurilor 
nu a atras după sine și o scă. 
dere a valorii premiilor. Cele 2 
premii speciale B ale extragerii 
principale s-au ridicat de pildă, 
fiecare fa valoarea de lei 23.430, 
iar premiul special B de la ex
tragerea secundară a fost în 
sumă de Iei 15.819.

Seria tragerilor duble Loto 
Central nu s.a terminat.

Cumpărați.vă biletele pentru 
tragerea dublă din această săp. 
tămînă.



Opinia publică ondială
sprijină propunerile sovietice 

cu privire la dezarmare
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CALEA UNICA SPRE EVITAREA 
UNUI RĂZBOI NIMICITOR.

TOKIO 21 (Agerpres). — Pro. 
punerile lui N. S. Hrușciov con
stituie o cale reală și unică spre 
rezolvarea radicală a problemei 
preîntîmpinării unui război ni
micitor, scrie ziarul „Akahata“ 
în articolul său de fond. Propu
nerile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și. totală, 
arată ziarul, în ciuda tuturor 
tertipurilor demagogice ale pro
pagandei burgheze devin o for
ță tot mai puternică care cuce
rește inimile oamenilor cu jude
cata sănătoasă. Poporul japonez, 
scrie „Akahata“, care a trecut 
prin ororile bombardamentului 
atomic, trebuie să sprijine cu fer. 
mitate propunerile guvernului 
sovietic și să nu admită remili- 
tarizarea țării.

arena mondială, față de în ce- 
putui de destindere în relațiile 
Est-Vest. Ei își exprimă spe
ranța că vizita lui N. S. Hruș
ciov în Statele Unite și convor
birile sale cu președintele Eisen
hower vor contribui la lichi
darea „războiului rece“.

Subliniind contribuția Uniunii 
Sovietice la îmbunătățirea atmos
ferei internaționale, Alberto Mo
ravia a declarat că „este demn 
de laudă gestul Uniunii Sovieti
ce, care a făcut să coincidă ape
lul ei la, coexistență pașnică cu 
prezentarea planului de dezarma
re generală și totală intr-un mo
ment în care statul sovietic deți
ne supremația în domeniul ra
chetelor“.

O NECESITATE PENTRU ECO
NOMIA Șl SECURITATEA 

TUTUROR TARILOR

DECLARAȚIILE UNOR REPREZEN
TANȚI Al INTELECTUALITĂȚII 

VEST-GERMANE

BERLIN 21 (Agerpres). —• Or
ganizația „Fränkischer Kreis', 
din care fao parte reprezentanți 
ai intelectualității vestgermane, 
a dat publicității o declarație în 
care adresează tuturor deputați- 
lor Bundestagului vestgerman 
chemarea de a acționa în favoa
rea realizării unui acord cu pri
vire la dezarmare.

După cum anunță agenția 
A.D.N., în declarația organizației 
„Fränkischer Kreis“ se mențio
nează de asemenea că Bundesta- 
gul trebuie să ia atitudine în fa
voarea creării în Europa Centra
lă a unei zone de'armamente li
mitate, a stabilirii de relații di
plomatice cu statele socialiste și 
a normalizării depline a relații
lor dintre R. F. Germană și U- 
uiunea Sovietică și să întreprin
dă acțiuni concrete în scopul re- 
unificării Germanici. Omenirea 
așteaptă de asemenea din par
tea Republicii Federale Germa
ne, se subliniază în declarație, 
ca ea își va aduce contribuția la 
desfășurarea cu succes a confe
rinței la nivel înalt.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Ziarul „Christian Science AÎonî- 
tor“ a publicat o scrisoare în 
sprijinul ideii dezarmării gene
rale și totale. In această seri, 
soare, semnată de Orly Pell, 
președintele secției americane a 
Ligii internaționale a femeilor 
pentru pace și libertate, se spune: 
„Este un lucru recunoscut de 
toată lumea că orice război ato-

mic ar _ provoca distrugeri 
nemaiîntîlnite. In asemenea con
diții dezarmarea generală și to. 
tală trebuie să devină baza reală 
a actualei politici naționale“.

Ar fi foarte trist, se subliniază 
în scrisoare, dacă propunerile lui 
Hrușciov ar fi respinse ca fiind 
doar „propagandă“. Ele ar tre. 
bui studiate sub toate aspectele 
în special pentru a vedea în ce 
măsură Uniunea Sovietică și noi 
vom fi gata să acceptăm contro. 
Iul și inspecția în scopul reali
zării dezarmării totale, necesară 
pentru economia și securitatea 
noastră, a tuturor.

în numele poporului american 
cerem președintelui Statelor Unite 
ale Americii să oblige guvernul 
țării noastre ca, începînd din a. 
cest moment, să pună cu adevă
rat la baza politicii sale ideea 
dezarmării generale și totale.

Este nerealist să credem, se 
spune în continuare în scrisoare, 
că dezarmarea generală și totală 
va putea fi realizată dacă o țară 
mare, ca Republica Populară 
Chineză, nu va fi admisă să par. 
ticipe cu drepturi egale la discu
tarea și traducerea 
acestui plan, 
ca Republica 
să fie atrasă 
tratative.

în viață a 
De aceea insistăm 
Populară Chineză 
fără întîrziere la

„UN GEST DEMN DE LAUDA".

ROMA 21 — Corespondentul 
Agerpres transmite: Ziarul „Paese 
Sera“ publică o serie de inter
viuri acordate de personalități 
italiene pe tărîm cultural fi so
cial, avînd ca temă perspectiva 
destinderii internaționale. Pînă 
acum au fost publicate declara
țiile făcute ziarului de Alberto 
Moravia, cunoscut scriitor, direc
torul revistei „Nuovi Argomenti", 
Sandro Delmone, directorul zia
rului „Messaggero“, și Renato 
Angiolillo, directorul ziarului ,Jl 
Tempo”.

Moravia, Delmone și Angiolillo 
își exprimă satisfacția față 
noile schimbări intervenite

Conflicte adinei
Războiului

reciproc de 
a S.U.A. 
în domeniul 
culise

rămînerea 
față de 

cosmic au 
miercuri cînd 

mai imp.or-

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Conflictele adînci care 
frămîntă Departamentul Războiu-, 
lui ai cărui conducători se în
vinuiesc 
în urmă 
U.R.S.S. 
ieșit din
una din figurile cele 
tante ale departamentului, gene
ralul Medaris, șeful serviciului 
de cercetări balistice al armatei, 
și-a anunțat brusc demisia și in
tenția de a se retrage din arma- 
tă. Intr.o conferință de presă’ el 
a ținut să precizeze 
serioase dezacorduri 
riți responsabili cu 
cosmice“ (A.F.P.) și
mat nemulțumirea față de biro
cratismul manifestat de guvern 
care frînează dezvoltarea acestor 
programe.

Principalul fel urmărit de 
cercurile militare care au provo*

că „există 
între dife- 
programeîe 
și-a expri-

la Departamentul 
al S. U. A.
cat toată această zarvă este de 
a obține sporirea alocațiilor în 
vederea dezvoltării tehnicii mi
litare a rachetelor.

Fapt este, după cum sublinia
ză Unîted Press Internațional, 
că în momentul actual are loc în 
departamentul războiului o ade
vărată „luptă în problema pro
gramelor cosmice care constituie 
una din cele mai mari dureri de 
cap pentru 'ministrul de Război 
McElroy“. De altfel s.a a- 
nunțat la 21 octombrie că pre
ședintele Eisenhower a convocat 
la Casa Albă pe principalii săi 
experți în probleme cosmice și 
cele ale rachetelor pentru a stu
dia criza în problemele cosmice. 
Agenția Reuter precizează că a- 
ceastă reuniune fusese prevăzută 
de mult dar convocarea ei a fost 
grăbită de demisia lui Medaris 
care a avut asupra opiniei pu
blice efectul unui șoc puternic.

Guvernul francez 
are în principiu 

o atitudine pozitiva 
față de convocarea 
conferinței !a nivel 

înalt
PARIS 21 (Agerpres). — La 

21 octombrie a avut loc sub pre
ședinția lui De Gaulle o ședință 
a Consiliului de Miniștri al 
Franței la care a fost prezentat 
raportul ministrului Afacerilor 
Externe. După încheierea ședinței 
a fost dat publicității un comu
nicat în care printre altele se 
spune: „Guvernul francez are în 
principiu o atitudine pozitivă 
față de proiectul convocării așa- 
numitei conferințe Ia_ nivel înalt, 
problemă care a fost’ examinată 
cu prilejul convorbirilor între 
conducători și în legătură cu 
care a avut loc un schimb 
păreri pe cale diplomatică“.

In continuare în comunicat 
arată că guvernul francez „con
sideră necesar ca în prealabil să 
se ajungă la o slăbire efectivă a 
încordării“.

In încheierea comunicatului se 
arată că guvernul francez con
sideră că „conferința la nivel 
înalt ar putea avea loc în primă
vara anului viitor“.

de

se
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Ărtiști romîni 
aplaudați peste hotare

MINSK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 20 octom
brie, la Minsk s-a prezentat ope
ra „Bărbierul din Sevilla" cu 
Nicolae Herlea în rolul lui Fi- 
garo. Cîntărețul romîn s-a bucu
rat de un mare succes. Specta
torii l-au chemat la rampă in 
repetate rînduri.

T amara Nijnikova, artistă a 
poporului din R.S.S. Bielorusă, 
care a interpretat rolul Rosinei, 
a spus: Am fost entuziasmată. 
Natura l-a înzestrat cu generozi
tate pe remarcabilul cîntăreț ro
mîn. Nu vom uita multă vreme 
glasul lui minunat și mimica lui 
expresivă.

BERLIN 21. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Ocupin- 
duse din nou de concertul pia
nistului F al entin Ghenrghiu, care 
a avut loc în cadrul Zilelor festi- 

. ve ale Berlinului, în sala Metro- 
pol, și care s-a bucurat de un 
succes deosebit, „Berliner Zei- 
tung“ scrie: ..Solistul serii a fost 
Valentin Gheorghiu, un virtuos 
de mare clasă, cu mult dinamism, 
calități pe care le-a dezvăluit în 
concertul pentru pian in si be
mol major opus 25, de Memlel- 
sohn-Battholdy.

Luna prieteniei 
romino - sovietice 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 21 Corespondentul 

Agerpres transmite : Luna prie
teniei romîno-sovietice, care se 
desfășoară în prezent în Romî- 
nia, are un cald ecou în rindu- 
rile oamenilor sovietici. In cin
stea Lunii prieteniei, în orașele 
din U.R.S.S. au loc adunări fes
tive, se deschid diferite expozi
ții .O astfel de manifestare a a. 
vut loc miercuri seara la Insti
tutul pedagogic de stat „V. I. 
Lenin", care este membru colec
tiv al Asociației de Prietenie So- 
vieto-Romînă. In holul Institutu. 
lui, studenții au amenajat o bo
gată expoziție de fotografii des
pre țara noastră. Studenți și 
profesori s-au oprit îndelung în 
fața panourilor din vitrine. Apoi 
s.au adunat într.unul din audi
torii, unde a avut loc o adunare 
festivă. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Rita Goremîkina, 
secretar al organizației de Com- 
somol din Institut. Prof. Serghei 
Rakovski a vorbit apoi despre 
tradiționala prietenie dintre po
poarele romîn și sovietic, despre 
succesele poporului nostru în 
construirea socialismului.

Adunarea a fost salutată apoi 
de Mihail Sibianu, al doilea se
cretar ăl ambasadei R. P. Ro
mîne la Moscova.

Coperta cărții „Să trăim tn pace șl prietenie*, 
apărută zilele acestea la Moscova. Cartea cu
prinde toate materialele în legătură cu vizita 

lui N. S. Hrușciov în S.U.A.

Lucrările
celei de-a Vl-a Plenare

a C.C. al U.T.C.L.

Darurile oferite 
de guvernul sovietic 

Organizației
Națiunilor Unite

NEW YORK 21 (Agerpres). — TASS transmite : 
V. V. Kuznețov, conducătorul delegației U.R.S.S. 
la cea de-a 14-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, a adresat d-lui 
D. Hammarskjoeld, secretar general a! Organi
zației Națiunilor Unite, următoarea scrisoare ;

„Stimate domnule secretar general,

Prin aceasta am onoarea de a vă aduce la 
cunoștință că guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a adoptat hotărirea de a oferi 
In dar Organizației Națiunilor .Unite :

1. -Modelul primului satelit al Pămintulul lan
sat la 4 octombrie 1957, ca simbol al realiză
rilor tehnico-științifice ale omenirii in domeniul 
cuceririi spațiului cosmic.

2. — Lucrarea cunoscutului sculptor sovietic 
E. Vucetici „Să prefacem paloșurile in pluguri", 
ca simbol și expresie a dorinței Organizației Na
țiunilor Unite și a tuturor țărilor lumii spre de
zarmarea generală.

Cu respect,

V. V, KUZNEȚOV 
conducătorul delegației U.R.S.S.

Io cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Evoluția stației interplanetare 
automate

Italia. Muncitorii Uzinei constructoare de mașini „Bred" (la pe
riferia orașului Milano), protestează împotriva concedierilor șl 
cer mărirea salariilor. In fotogra fie : Participanții la demonstrație 
poartă placarde pe care scrie : „Respectați drepturile muncito
rilor I Măriți salariile I Jos conducătorii legați de monopoluri I".

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Kom
somolskaia Pravda“ a publicat 
la 21 octombrie o dare de seamă 
despre prima zi a lucrărilor ce
lei de-a Vl-a Plenare a C.C. al 
U.T.C.L., care s-a deschis la 
20 octombrie. Ziarul publică 
textul prescurtat al raportului 
prezentat de Serghei Pavlov, 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C.L. Raportul a fost consa
crat activității organizațiilor com- 
somoliste în domeniul ridicării 
nivelului cunoștințelor generale 
și a nivelului cultural al tine
rilor muncitori și țărani din 
U.R.S.S.

Pavlov a subliniat în rapor
tul său că angajamentele asu
mate de Comsomol la Congresul 
al XIH-lea al U.T.C.L. și la Ple
nara a IV-a a C.C. al U.T.C.L. 
sînt îndeplinite cu succes. In 
loc de 7 furnale înalte au fost 
construite cu ajutorul comsomo- 
liștilor nouă furnale înalte, în 
loc de trei cuptoare Martin. — 
au fost date în exploatare opt, 
au fost construite nouă baterii 
•de cocs, 11 laminoare și secții 
de laminare; în afară de aceasta 
comsomoliștii au strîns 4,5 mi
lioane tone de fier vechi.

Serghei Pavlov a arătat
peste 1.500.000 de tineri munci
tori au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile în domeniul ri
dicării productivității muncii: 
mari succese a obținut tineretul 
comsomolist și în agricultură. 
In urma hotărîrii Congresului al 
XlII-lea al U.T.C.L. au fost tri
miși să lucreze în zootehnie 
peste 600.000 de‘ tineri.

Referindu-se la problema în
vățămîntului public, S. Pavlov a 
subliniat că principala formă de 
învățămînt mediu sînt acum șco
lile serale de cultură generală. 
El a comunicat că in cursul sep- 
tenalului numărul elevilor din

că

școlile medii din orașe va crește 
de peste două ori, iar numărul 
elevilor din clasele superioare 
ale școlilor serale rurale — de 
zece ori.

Referindu-se la schimbările 
care se petrec acum in sistemul 
învățămîntului superior, Pavlov 
a atras atenția participanților la 
plenară asupra modificării com
poziției studenților: mai mult de 
o treime din numărul total al 
studenților sînt tineri și tinere 
care au experiență în munca 
practică.

In raportul prezentat de 
Pavlov sînt citate cifre care ca
racterizează mișcarea tineretului 
sovietic pentru însușirea 
delor comuniste de muncă. 
150.CO0 de colective 
strie și agricultură 
pentru titlul de 
muncii comuniste, aproape 300.000 
de tineri și tinere luptă pentru 
titlul de fruntaș al. muncii co
muniste.

Pentru a ajuta tineretul să-și 
ridice nivelul cultural și tehnic, 
ceea ce constituie una din prin
cipalele sarcini ale educației co
muniste a tinerei generații, Bi
roul C.C. al U.T.C.L. a pus, 
printre altele, în discuția plena
rei propunerea de a se trimite 
să lucreze în biblioteci în pe
rioada 1959—1960 cel puțin 
15-000—20.000 de cpmsomoliști. 
Dintre aceștia vor fi trimiși în 
biblioteci tehnice cel puțin 
3.000—4.000.

In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului au luat cuvîn
tul luri Maksarev, președintele 
Comitetului de stat tehnico-știin- 
țific de pe lîng-ă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.,- Alexandr 
Nesmeianov, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., Via- 
ceslav Eliutin, ministrul învăță- 
mîntului superior și mediu de 
specialitate al U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : Continuîndu-și 
zborul, stația interplanetară au
tomată s-a aflat Ia 21 octombrie 
ora 20 (ora Moscovei), deasupra 
unui punct al suprafeței terestre 
cu coordonatele 37 grade longi
tudine vestică și 21 grade latitu
dine sudică, în regiunea orașu
lui Rio de Janeiro. Distanța de 
la Pămînt a stației interplaneta
re a fost de 342.000 km., iar vi
teza de deplasare a fost de 0,89 
km./sec.

La 21 octombrie a avut loc o

nouă emisiune de legătură cu sta. 
țiile. Următoarea emisiune a da. 
telor de pe bordul stației inter
planetare automate va avea loc 
la 26 octombrie între orele 15 
și 16 (ora Moscovei). în acest 
timp stația interplanetară auto
mată se va afla la distanța 
maximă de Pămînt, egală cu 
483.000 km. La începutul urmă
toarei emisiuni coordonatele e- 
cuatoriale ale stației vor fi: de. 
clinația plus 
nea dreaptă

2 grade, ascensiu-
16 h 45’.

Eșecul amatorilor de amestec 
în treburile interne ale altor state

Tineretul olandez 
cheamă la luptd 

pentru pace
HAGA. — Revista „Jeufd** 

(organ al Uniunii generale a 
tineretului din Olanda) a pu
blicat apelul unui grup de re
prezentanți ai diferitelor or
ganizații de tineret din O- 
landa, adresat tuturor tineri
lor olandezi, de a desfășura pe 
scară și mai largă lupta pen
tru asigurarea păcii.

în apel se spune că tinere
tul din Olanda dorește dezar- 
marea, interzicerea experien
țelor cu arma atomică, reali
zarea unei mai bune înțele
geri reciproce între popoare 
prin organizarea de întîlniri 
între reprezentanții tineretu
lui din toate țările, asigura
rea securității, interzicerea 
creării de baze de rachete și 
stocarea de arme nucleare în 
Olanda, reducerea cheltuieli
lor militare.

Curajoasa 
Esther Peter

LONDRA. — După cum 
transmite agenția Reuter, la 
20 octombrie a trecut prin 
Londra în drum spre Acera 
tînăra franceză Esiber Peter. 
în vîrstă de 27 de ani. Ea a 
hotărît să se alăture membri
lor Comitetului englez pentru 
acțiune directă împotriva 
războiului nuclear, care inten. 
ționează să plece în deșertul 
Sahara pentru a protesta îm
potriva proiectatelor expe. 
riențe nucleare franceze în a- 
ceastă regiune.

Otravă pentru 
conștiința tinerilor

CARACI. — Exprimîndu-și 
îngrijorarea față de influența 
negativă a filmelor americane 
asupra tineretului din Pa
kistan, ziarul „Times of Ca- 
raci“ arată că sînt tot mai 
numeroase cazurile de per
vertire a conștiinței tinerilor 
și că rezultatul acestor fil
me, care propagă violența 
și imoralitatea, poate fi văzut 
pe străzile orașelor mai mari 
din Pakistan în persoana așa- 
numiților „Teddy Boys“ și a 
„copiilor gangsteri“.

„Ei, arată ziarul, sînt pro
dusul direct al filmelor ame
ricane și al comicsurilor care 
glorifică crima, teroarea și 
groaza“.

din 
se 

brigadă

meto- 
Peste 
indu- 

întrec 
a

fruntaș al muncii co-

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Pe mă. 
sură ce se apropie votul în le
gătură cu așa.numita „problemă 
tibetană“ înscrisă ilegal pe ordi
nea de zi a Adunării Generale 
a O.N.U., apare tot mai clar eșe. 
cui amatorilor de amestec în tre
burile interne ale altor țări.

Reprezentanții statelor socia. 
liste membre ale O.N.U. împreu, 
nă cu cei ai altor țări indepen
dente din Asia și Africa au res
pins cu indignare această încer. 
care de a învenina relațiile in. 
ternaționale. Totodată numeroa. 
se personalități politice din Asia 
și numeroase ziare au demascat 
reaua intenție de care sînt ani
mați cei ce au adus așa.numita 
problemă tibetană în discuția 
O. N. U. Intervențiile ener
gice ale reprezentanților țărilor 
socialiste și ai celorlalte țări in. 
dependente din Asia au demas
cat pînă la capăt scopurile ne. 
demne urmărite prin zarva fă
cută în jurul așa-numitei „pro
bleme tibetane“. Șeful delegației 
R.P. Romîne, Silviu Brucan, a 
luat cuvîntul atît în Comitetul 
general, cînd s-a ridicat așa-nu- 
mita „problemă tibetană", cît și

în Adunarea Generală cînd s-a 
pus în discuție confirmarea în
scrierii pe ordinea de zi a acestui 
„punct suplimentar“. Cind preșe
dintele sesiunii, Belaunde, i.a dat 
cuvîntul, el a subliniat că aduce
rea „problemei tibetane“ în dis
cuția O.N.U. fusese plănuită de 
multă vreme, dar nu s-au găsit 
provocatori suficient de curajoși 
pentru această treabă. „Opinia 
publică mondială — a declarat 
el — ar putea ajunge la conclu
zia că în timp ce in afara Orga, 
nizației Națiunilor Unite, eveni
mentele se orientează spre dez
gheț în relațiile internaționale, 
înlăuntrul O.N.U. campionii răz
boiului rece sînt încă capabili să 
impună un curs opus“.

Reține atenția faptul că prin- 
au 
se 
ca 
în 
de 
să

Dezgheț pe refrigeratorul globului terestru
Antarctica. O regiune întinsă 

în jurul Polului Sud ; suprafața 
ei, de peste 14 milioane kilo
metri patrați. Una dintre cele 
mai necercetate și mai inac* 
cesibile regiuni ale globului pă- 
mîntesc. Se cunoaște de acum 
aici existența unor zăcăminte 
carbonifere și a minereurilor de 
aur, cupru, plumb, urme de ura
niu. Trei dintre cele mai mari 
oceane se întâlnesc aici generind 
un inel circumpolar de furtuni de 
o mare intensitate și de valuri a- 
mețitoare. Pămînt cu cea mai 
proastă reputație; termometrele 
indică în unele locuri și minus 83 
grade ; în luna august a anului 
1957 s-au înregistrat in interiorul 
continentului 29 de zile in care 
vîntul avea viteza pînă la 200 
km. pe oră. Spre aceste regiuni 
ale veșniciei zăpezilor s-au avîn- 
tat, în dorința de a le dezlega 
tainele, Scott, Amundsen și alți 
eroi ai științei. Printre îndrăz
neții Antarcticii figurează în pri
mele locuri și naturalistul romîn 
Emil Racoviță. Cindva o pată 
albă pe planiglob — prilej pen
tru unii ca să țese în jurul ei 
tot felul de povești fantastice — 
navigatorul englez James Cook 
s-a tot învîrtit în jurul acestei 
pete și n-a surprins în imensita
tea tăcerii albe din jurul coră
biei sale continentul necunoscut. 
Numai Bellingshausen și Laxa- 
rev, navigatori ruși, pe tâmpul 
călătoriei lor în jurul lumij. ce 
s-a produs între anii 1819—1821, 
au I izbutit să descopere cel de al 
șaselea continent.

Mult timp o necunoscută, apoi 
scena unor cercetări dramatice, 
Antarctica a devenit acum o re
giune apropiată înaltelor idea
luri de pace și colaborare inter
națională a oamenilor. Condi
țiile climatice nu s-au schimbat:

ele sînt de o vitregie neasemui
tă. Cea ce se petrece însă pe 
acest continent — statornicirea 
relațiilor deosebit de calde între 
oamenii de știință din 12 țări 
care conlucrează în cadrul Anu
lui Geofizic Internațional — Con
stituie o ilustrare vie a posibili
tății materializării principiilor 
coexistenței pașnice in viața in
ternațională.

Pesta 10.000 de savanți, tehni
cieni și navigatori din 12 țări — 
printre ele U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Franța, Australia, Japonia, 
Argentina, Chile, Belgia, Uniu
nea Sud Africană și Noua Zee- 
landă — asaltează Antarctica din 
45 de locuri — acesta e numărul 
total al stațiunilor științifice, 26 
fiind situate pe continent, iar 
restul pe insulele învecinate, 
colaborînd în cadrul A.GJ.

Rînd pe rînd datorită efortu
rilor conjugate ale temerarilor 
cercetători, enigmele Antarcticii 
sînt descifrate.

In iulie 1955 a început primul 
An Geofizic Internațional. Or, 
de atunci și pînă în prezent, pe 
acest refrigerator natural al glo
bului terestru, populat doar de 
pinguini și acoperit cu o pavăză 
sticloasă groasă de peste 3000 
metri s-au 
tîmplări ce 
calificativul

Pe acest 
de fapt la 
sub picioarele exploratorilor, pă
mînt ce. țîșnește din loc în loc 
în forma unor lanțuri de munți 
care ating și 5000 m., Uniunea So
vietică a construit orășelul 
„Mirnîi" ; din el s-au dezvoltat 
stațiunile de observare științifică 
Pionierskaia, Vostok 1, Oazis, 
Sovetskaia și Komsomolskaia. In 
sfera de preocupări a acestor sta
țiuni au intrat cercetări seismice,

produs mu-lte în- 
merită cu prisosință 
de „formidabile“.

„pămînt“ ce se află 
peste trei kilometri

meteorologice, glaciologice, geo
logice precum și acele din do
meniul magnetismului și al io- 
nosferei. Un succes excepțional 
l-a constituit călătoria de 69 de 
zile a lui A. Treșnicov, Erou al 
Muncii Socialiste, săvîrșită pe 
sănii tractate, care a ajuns la 
Polul geomagnetic, acolo unde 
n-a pătruns încă picior de om ; 
trebuie de subliniat că această 
croazieră s-a desfășurat aproape 
tot timpul la o altitudine în ju
rul a 4000 metri, în condițiile 
lipsei acute de oxigen. De aseme
nea, raidul executat pînă la Polul 
inaccesibilității relative, studiile 
speciale întreprinse la „oaza“ 
Bungler și îndeosebi ipoteza fun
damentată că Antarctica nu-i un 
continent unitar, că el se află 
scufundat sub nivelul mării cu 
peste 1000 de metri din cauza 
presiunii exercitate ce-i este 
transmisă de către calota glacia
lă, care în multe locuri are gro
simea de 3600—3800 metri, re
prezintă valoroase contribuții 
științifice ale savanților și explo
ratorilor sovietici în elucidarea 
unor probleme ale Antarcticii. 
Jalonarea celui de al șaselea 
continent a fost completată de a- 
miralul american Ryrd, de explo
ratorul englez Vivian Fuchs și 
neozeelandezul E. Hillary și de 
alți cercetători. „Expediția sovie
tică din Antarctica, a relevat 
acad. D. Scerbakov înlr-un arti
col publicat în ziarul 
molskaia Pravda“, 
singură. Ea a stabilit 
bune cu expedițiile S.U.A., A ustra- 
liei. Franței și altor țări. ..Mir
nîi“ a fost deseori vizitat de sa
vanți ai expedițiilor S.U.A. și 
Australiei. Intre expedițiile so
vietică și americană se practică 
schimbul de specialiști. Lucrările 
expedițiilor constituie un model

„Komso- 
nu lucrează 

contacte

de colaborare utilă internațio
nală între savanți“.

Se spune că în Antarctica 
coexistența pașnică a devenit o 
realitate de netăgăduit a zilelor 
noastre, experiența cîștigată în 
acest sens în regiunea Cea mai 
rece de pe planetă putînd fi 
fructificată în cel mai înalt grad 
și în dezlegarea altor noduri gor- 
diene. Afirmație întru totul în
temeiată.

Inițial, cu cîțiva ani în urmă, 
au existat numeroase tentative din 
partea unor state capitaliste de 
a acapara regiuni întregi din An
tarctica, fără a ține seama de 
drepturile istorice și interesele 
speciale ale altor țări în această 
regiune a globului terestru. In 
S.U.A. s-au manifestat tendințe 
din partea adepților „războiului 
rece“, de a utiliza continentul 
antarctic pentru instalarea de ba
ze militare.

Această tendință a fost în ma
re măsură anihilată de Uniunea 
Sovietică care nu a considerat 
valabile hotărîrile luate în ; pri
vința Antarcticii fără participarea 
ei. De asemenea, tendințele sus- 
amintite n-au putut găsi un te
ren prielnic datorită spiritului 
constructiv care a animat lucră
rile din cadrul A.G.l,

De aceea prezintă o profundă 
semnificație faptul că practicii 
conviețuirii pașnice uzitată în 
mod cotidian pe cel de al șaselea 
continent i se asigură acum un 
regim juridic internațional ce 
este consfințit la confgrnița pentru 
Antarctica, ce-și ține lucrările la 
Washington. Respectivul regim 
va contribui la menținerea păcii 
și la preîntîmpinarea transformă
rii acestei regiuni într-o sursă 
de fricțiuni dintre state. „Este 
important, a subliniat V. V. Kuz
nețov, șeful delegației sovietica

la această conferință, ca în pri
mul rînd să se cadă de acord ca 
Antarctica să fie folosită exclu
siv în scopuri pașnice. In An
tarctica trebuie să fie interzisă 
luarea oricăror măsuri cu carac
ter militar și îndeosebi construi
rea de baze militare și fortificații, 
desfășurarea de manevre terestre, 
navale și militare precum și ex
perimentarea oricăror tipuri de 
arme“. Un acord internațional 
care să asigure libertatea deplină 
a cercetărilor științifice în An
tarctica pe bază de egalitate pen
tru toate țările și garantarea lor 
Jntr-un spirit asemănător celui 
care a animat cercetările în ca
drul A.G.I., prevederea ca acest 
continent să rămînă demilitari
zat vor contribui la o mai bună 
înțelegere reciprocă internațio
nală.

. _ în acest sens prezintă o deose
bită însemnătate — după cum 
reiese dintr-un comunicat oficial 
al grupului de presă al conferin
ței pentru Antarctica — acordul 
general realizat în ședința din 
20 octombrie privitor la folosi
rea acestui continent exclusiv în 
scopuri pașnice. Înțelegerea rea
lizată reprezintă în sine un fe
nomen pozitiv, îmbucurător, ce 
demonstrează că ideea conlucră
rii constructive dintre state cîștigă 
teren.

Astfel se va crea un precedent 
diplomatic pentru îmbunătățirea 
climatului în relațiile dintre sta
te — simptom al procesului de 
destindere și de dezgheț în fața 
căruia 
noastre 
cercuri 
nunță 
„războiului

refrigeratorul planetei 
a cedat înaintea unor 

din Occident care nu re- 
deocamdată la politica 

rece“,
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tre numeroșii delegați care 
luat cuvîntul, chiar unii care 
împotriviseră luna trecută 
drepturile R. P. Chineze 
O.N.U. să fie recunoscute, 
astădată nu au îndrăznit 
sprijine amestecul deschis în tre. 
burile interne ale Chinei.

NEW YORK 2* (Agerpres). — 
In Adunarea Generală a O.N.U. 
au continuat astăzi discuțiile în 
legătură cu așa.numita „proble
mă tibetană“, înscrisă în mod 
ilegal pe ordinea de zi. In șe
dința de dimineață au luat cu
vîntul reprezentanții Salvadoru
lui, Olandei, Albaniei, Poloniei, 
Spaniei, Etiopiei și gomindanis- 
tul. _

Din partea delegației R. P. 
Romîne a luat cuvîntul Eduard 
Mezincescu.

MOSCOVA 21 (Agerpres). —; 
TASS transmite: Abdel Keriin 
Kassem a adresat lui N. S. 
Hrușciov o telegramă în care a- 
rată că mesajul trimis de șeful 
guvernului sovietic în legătură 
cu atentatul comis la viața pri- 
muluj ministru al Irakului a fă* 
cut impresia cea mai favorabilă 
poporului irakian pașnic și iubi
tor de libertate.

VARȘOVIA. — La Varșovia a 
început conferința științifică a e- 
economiștilor din țările socialiste.’ 
La lucrările conferinței participă 
economiști din R. P. Bulgaria. 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R.P. Ro* 
mînă, R. P. Ungară. Uniunea 
Sovietică și Republica Democrată 
Vietnam.

MOSCOVA. — Biroul organizai 
toric al Uniunii Ziariștilor din 
U.R.S.S. a hotărît că primul con. 
greș unional al ziariștilor sovie. 
tici se va țin? la Moscova între 
12 și 14 noiembrie. Biroul a exa* 
minat de asemenea proiectul 
noului statut ăl Uniunii, care un 
mează să tie aprobat de congres,

CARACI. — Oficialitățile pakisa 
taneze au început să se transfe. 
re de la Caraci tn noua capitală 
a Pakistanului — orașul Rawals 
pindi. S-a anunțat că președinte, 
le Ayub va sosi împreună cu gu. 
vernul în noua capitală pesta 
cîteva zile.

PEKIN. — Agenția China Noud 
a transmis declarația comună a 
Partidului Comunist Chinez și a 
Partidului Comunist din Japonia 
semnată la 20 octombrie la Pe. 
kin. j

China de sud-vest abundă în păduri dintre care unele sînt 
neexploatate. In vederea inven tarierii resurselor forestiere echi
pe de specialiști străbat pădu rile tării. In fotografie : o echipă 
de agenți silvici intr-o pădure neexploatată din provincia 

lunnan.
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