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Brigada de tineret „Vasile Roaită“ de la întreprinderea „Electroapafataj din Capitală, formata 
din tinerii Radu Tomoioagă, inginer, responsabilul brigăzii, inginerii Sergiu Goldenberg, Raisa 
Darie și tehnicienii Nicolae Ciocoiu, Constanța Teodorescu, Constantin Avram, Aurel Mun- 
teanu și Pompei Gherman sînt autorii unei invenții care va aduce economiei naționale bene
ficii considerabile, lată-i în fotografie pe cîțiva din membrii brigăzii discutînd despre inova

țiile și raționalizările ce le vor face în viitor.
Foto : P. POPESCU
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Tineretul- 
sufletul 

căminului 
cultural !

I

zilele verii 
la direcția 
s-a înfăți-Intr-una din 

anului 1951, 
minei Uricani 

șat un grup de tineri. Cel mai 
dezghețat dintre ei, un flăcău 
blond, de statură mijlocie, 
bine legat, a făcut prezentă
rile :
- Mă numesc 

gustin. Dînșii sînt ortacii mei : 
Cociu Matei, Toth 
Molnaș Gheorghe, Wass 
nic și așa mai de
parte. Sîntem toți de 
prin împrejurimile So- 
vatei și am venit să 
ne facem mineri. 
Vrem să lucrăm toți 
într-o brigadă că sîntem 
teni.

Pe atunci Orașul Nou - Uri
cani încă nu exista. Acolo unde 
se înalță el astăzi, era o vale 
în care coborau pădurile de fag 
cu foșnetul lor molcom I De 
bună seamă că nici Augustin 
Demeter, nici ortacii lui nu bă
nuiau că în cîțiva ani pe locul 
acela se va ivi o așezare nouă, 
pentru cei ce scormonesc 
mîntul în căutarea „aurului 
gru", cărbunele...

Așadar, cei nouă tineri, 
de aceeași vîrstă s-au stabilit 
la Uricani, în baracamentele 
din jurul minei, și au pătruns 
în subteran să-și înceapă viața 
de mineri.

După un an, a început la 
Uricani construcția noului oraș. 
Cei nouă tineri, brigada lui 
Guști", au purces să ajute și 
ei - cu mîinile lor - la construc
ția orașului care avea să schim
be viața ațitor oameni venîți 
din toate colțurile țării.

Dragoș Vico!

Demeter Au-

Koloman, 
Domi-

$ As-i au trecut opt ani.
tăzi autobusul te lasă în 
centrul unui oraș inedit. 

Un oraș lipsit de zgomot, de
trepidație, care-și fumează pipa 
nenumăratelor hornuri privind
liniștit pădurile și înălțimile ru
ginii din jur, un oraș modern,

Fiecare brigadă un colectiv
de muncă fruntaș

prie-

pa
ne-

toți

construit după regulile celei 
mai impecabile geometrii cu 
străzi drepte, largi, blocuri u- 
riașe, perfect aliniate, cu fața
de vesele, primitoare, cu maga
zine, club, biblioteci, cinemato
graf, restaurante și cofetării.

Cei nouă ortaci, „brigada lui 
Gusti", au devenit locuitori ai 
orașului Nou. Și nu numai atît. 
„Brigada lui Gusti" a devenit 
— alături de cele ale lui Dumi
tru Vascul, Vasile Hrițcu sau 
Miron Năsăleanu brigadă de 
„elită" a cărei blazon este mun
ca și iscusința, curajul și disci
plina.

Și asta, pentru că Ia o vre
me, tinerii din brigada lui De- 
meter și-au dat seama că prie
tenia lor a căpătat un conținut 
nou : îi lega o nouă conștiin
ță, conștiința muncii socialiste 
născută acolo în mină, pe șan
tier, din acțiunile patriotice la 
care ii chema organizația U.T.M., 
din întîlnirile prietenești

„Joilor tineretului", din exemple
le de muncă și comportare mo
rală ale membrilor de partid, din 
viața nouă pe care au început a 
o trăi. Și atunci, cei nouă tineri 
mineri au început a îndrăzni mai 
mult, a realiza și mai mult.

A lucra la „deschideri" — a- 
dică la pregătirea fronturilor 
de exploatare - înseamnă a a- 
vea nu numai curaj și pricepe
re, ci și talent. A „deschide" o 

exploatare presupune 
a construi un „oraș 
subteran“ cu „bu
levarde", „străzi“ și 
„fundături" (așa le 
spune Augustin De

meter), cu puțuri de răsuflare, cu 
abataje și „piațete" pentru ma
șini, cu linii de vagoneți și atî- 
tea altele. In toate acestea, 
calculul tehnic se îmbină cu 
imaginația, cu putința de a pre
vedea așezările stratului și de 
a intui drumul pe care să-l 
poți ataca cel mai lesne.

„Deschizătorii“ de drumuri 
subterane trebuie să prevadă 
cum se vor mișța și cum vor 
lucra cei ce vor ataca zăcămin
tele. Cu alte cuvinte,
să țină seama de felul de mun
că al fiecărei brigăzi care va

trebuie

(Continuare în pag. 3-a)
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A venit iarna. Turiști irț drum spre cabana „Trei brazi“, 
foto t AGERPRES

Mărturisesc sincer și fără 
jenă că punînd mîna pe con
dei să scriu rîndurile acestea, 
un fior dintre cele mai ne
plăcute mi-a parcurs trupul 
de la călcîie pînă la firul de 
păr aflat la cea mai mare al
titudine, în creștetul capului. 
Cu alte cuvinte (ce mai în
colo și-n coace) mi-e frică — 
și de ce n-aș recunoaște asta!? 
Și frica, ca orice alt senti
ment, e omenesc și justificat 
în anumite situații. De pil
dă cînd te întîlnești noaptea 
pe cîmp cu un lup... Dar să 
lăsăm poveștile. De fapt, nu 
mi-e frică de cuconiță, ci de 
o întrebare. Da, pur și simplu 
de o întrebare, o întrebare 
pe care cînd o rostește cuco
nița te f ' ~ j 
trebarea
cu gura, cu vocea, ci pare că 
însăși figura ei, malagambistă 
și fistichie, cu unghiile de la 
mîini și de la picioare cu di
chis vopsite, decolteul jenant 
deschis ca o largă acoladă, 
— totul pare că se unește 
în aceste trei necruțătoa
re cuvinte : „cum ați îndrăz
nit ?”.

Punînd întrebarea aceasta, 
cuconița se ridică pe vîrful 
picioarelor, se clatină în 
dreapta și-n stînga și așteap
tă zdrobindu-te 
drăcească care 1 
„Să vedem ce 
răspunzi“.

Așa a mers

furnică a frig, în- 
nu e rostită numai

t cu o tăcere 
vrea să zică : 
ai curajul să

cuconița la

pentru al lll-lea 
Concurs republican 
al tinerilor actori

DIM VIETI SI MUMA
TIIIIIIUIUI

Brigadă de calitate

La secția turnăto
rie oțel, a Atelierelor 
,,9 Mai” din Capitală, 
din inițiativa biroului 
U.T.M., a luat ființă 
recent o 
calitate 
utemistuî 
Hurmuz,

Prin 
complexă

brigadă de 
condusă de 

Gheorghe

organizarea 
a locului de

fruntașă
muncă, prin ridicarea 
continuă a calificării 
membrilor brigăzii și 
respectarea tehnolo
giei de fabricație a 
pieselor, brigada a 
reușit să 
buturile ou 4 la sută 
față de cifra admisă. ȘERBANESCU ION 

îmbunătățind teii- CIIIRIAC DUMITRU 
nologia de fabricație

a diferitelor repere și 
reducînd maselotajul 
pieselor turnate, ti
nerii brigadieri au 
realizat în cursul a- 
cestui an o economie 

reducă re- în valoare de 81.000 
lei.

corespondenți

Cinematograf studențesc
Căminul nr. 1 al studenților 

de la politehnică este in
tr-un fel al său, un mic 

orășel. Cei peste 1.200 locatari- 
studenți și studente — — 
gurate cele mai bune 
de muncă și via
ță : cantină unde 
servesc masa peste 
600 de persoane, 
săli de lectură, bi- Z 
bliotecă (dotată cu fn 
peste 8.000 volu- fft 
me), sală de gini- II 
nastică și teren de IC 
sport, sală de spec- y| 
tacole etc. Iată nu- \ 
mai cîteva din bu
nurile de care stu
denții se bucură din

plin. La, începutul acestui

au asi- 
condiții

an 
am avut o frumoasă surpriză : 
a fost inaugurat cinematograful 
din cadrul căminului nostru. Da 
trei ori pe săptămână studenții 
căminiști vizionează în colectiv

fl

vizionează în colectiv 
diferite filme

- tistice, 
actualități, 
de educație 
tară, proiecții 

k diafilme cu aspecte 
I din viața zilnică a 
I studenților etc.

ar- 
jurnale de 

filme 
sani- 

de

în aceste zile, tineri actori, 
regizori și pictori scenografi din 
teatrele bucureștene trec prin e- 
moțiile unui adevărat examen. 
Spectacolele și fragmentele de 
piese pregătite de ei pentru cel 
de al III-lea Concurs republican 
al tinerilor artiști din teatrele 
dramatice sînt în momentul de 
față vizionate de o comisie care 
va selecționa pe cele mai bune. 
Acestea vor intra apoi în faza 
finală a concursului care se va 
desfășura în Capitală la sfîrșitul 
lunii decembrie.

Tineretul de la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ se prezintă 
la acest concurs cu piesa „Cei 
din urmă“ de Maxim Gorki, 
avînd două distribuții și regizori 
diferiți. Teatrul Municipal a 
ales pentru concurs piesa scrii
torului sovietic A. Salînski, inti
tulată „Pîine și trandafiri“. Tot 
o piesă de Salînski, „Nila“ a 
ales și Teatrul Tineretului, iar 
Teatrul Evreesc de Stat va pre
zenta „Tinerețea părinților“ de 
Boris Gorbatov, lucrări înscrise 
de curînd în repertoriul celor 
două teatre. Colectivul de tineri 
artiști de la Teatrul Armatei a 
pregătit pentru această compe
tiție artistică piesele ,,în numele 
revoluției“ de M. Șatrov și 
căutarea extraordinarului“ 
Ion Șerban, cu care își va 
chide activitatea și studioul 
trului. Teatrul „C. Nottara“ 
anunțat participarea la concurs 
cu piesele „Armata I-a de cava
lerie“ de Vsevolod Vișnevski și 
„Scurtă convorbire“ de Valentina 
Levidova.

Tinerii artiști care nu sînt 
distribuiți în aceste spectacole 
se vor prezenta la concurs cu 
fragmente din diferite piese din 
dramaturgia clasică și contenM 
*»orană. i

(Agerpres)4 '^4
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BR1NZAN
ARISTICÄ 

student — Institu
tul politehnic,

București

Concurs pe
„Rachetele cosmice

tema : 
ale LLRsSsS«“

Ținînd seama de interesul crescînd al tinerilor pentru proble. 
mele cosmice, organizațiile de bază U.T.M, de la întreprin
derile „Avîntul“ și „Bernath Andrei“ din Oradea au orga

nizat un concurs pe tema : „Rachetele cosmice ale U.R.S.S.“.
Concursul a prilejuit o studiere pasionantă a materialelor legate 

de lansarea rachetelor și fotografierea părții nevăzute a Lunii. 
Cu acest prilej aii fost lămurite multe «noțiuni legale de explorarea 
Cosmosului. Tinerii și-au clarificat asemenea întrebări ca acestea 
în legătură cu gravitația universală, despre vitezele cosmice etc.

După o dispută vie între participanțli celor două întreprinderi, 
concursul a fost cîștigat de tinerii de la Întreprinderea „Avîntul".

E. MARTON 
corespondent voluntar

Șezătoarea fetelor
. murgul cuprindea satul a-

Aj tunci cînd spre căminul 
cultural se îndreptau gru

puri, grupuri de fete. Mergeau 
la „șezătoarea fetelor" inițiată 
de organizația de bază U.T.M. 
din satul Sudiți raionul Fetești, 
în colaborare cu căminul cul
tural. Mamele, care fuseseră si 
ele invitate la șezătoare le în
soțeau, venind în urma lor.

La căminul cultural le aștep
tau surprize plăcute. In cinstea 
fetelor a fost pregătit un pro
gram intitulat „Femeile în opera 
scriitorilor“. Recitarea „Baladei 
Doncăi“, a poeziei „Chemare“ de 
M. Banuș, recenzia romanului 
„Mama“ de M. Gorki, au produs 
un viu interes în rîndul parti
cipantelor. După programul li
terar a început o reuniune tovă
rășească. Cu acest prilej fetele 
au invitat la dans pe tinerii 
fruntași în muncile din G.A.S. și 
în activitatea culturală.

TOMA MARE? 
corespondent voluntar

Cuconița
secretarul organizației U.T.M. 
de la serviciul administrativ 

din 
se-

al Uzinelor „Poiana“ 
Cîmpina și i-a aruncat 
meafă în obraz:

— Cum ați îndrăznit ?
Adică cum au îndrăznit ei, 

utemiștii, ca în adunarea ge
nerală de alegeri, la care 
dînsa n-a binevoit să parti
cipe, s-o critice. Adică s-o 
critice pe ea, Ana Stanca, se
cretara tovarășului director I 
Oare n-au știut cu cine 
de-a face ? Că ea e cea

au 
care

FOIL
are pe mînă toate telefoanele, 
că ea spune dacă să vii mii- 
ne, poimîine sau să intri 
imediat ?

Și iată — culme a cutezan
ței 1 — cineva a îndrăznit să 
o critice în plină adunare, în 
fața a zeci de băieți și fete. 
Adică să spună despre ea că 
e îngîmfată și disprețuitoare, 
că are o atitudine netovără
șească față de tineri, că vine 
îmbrăcată necuviincios la ser
viciu, malagambist, că nu 
răspunde la chemările organi
zației U.T.M.

Da, toate astea au îndrăz
nit să se spună în adunarea 
generală. Ei, nu, dar asta 
era prea de tot ! Cuconița n-a 
mai putut suporta și s-a pre-

„în 
de 

de.s- 
tea- 
și a

lucrat în plus peste 
de hantri.
succese se
luate pentru

datoresc 
termi na- 
campa-* 

lucrărilor

Aproape 160 de stațiuni de 
mașini și tractoare din întreaga 
țară anunță îndeplinirea și de
pășirea, înainte de termen, a 
sarcinilor care le reveneau anul 
acesta. Pînă acum mecanizato
rii au efectuat un volum de 
lucrări echivalent cu circa 
9.260.000 hantri, cu lt la sută 
mai mult decît prevederile pla
nului. Comparativ cu anul tre
cut, stațiunile de mașini și trac
toare au 
3.000.000

Aceste 
măsurilor
rea la timp a tuturor 
niilor agricole, sporirii 
efectuate în schimbul doi și fo
losirii mai bune a capacității 
tractoarelor și mașinilor agrico
le, măririi numărului de brigăzi 
permanente de tractoare în gos
podăriile agricole colective etc.

La realizarea sarcinilor de 
plan înainte de termen o contri
buție de seamă a adus intensifi
carea întrecerii socialiste între 
tractoriști și între brigăzi. An
gajamentul luat de a lucra peste 
prevederile planului anual mai 
mult de 560.000 de hantri a fost 
depășit de pe acum.

( Agerpres)

Prlntre brigăzile fruntașe de la 
Filatura Lupeni se numără și 
brigada condusă de tînăra Eu
genia Ruican din sectorul III- 

depănat.

zentat personal în biroul se“ 
cretarului U.T.M. de la admi
nistrativ și l-a întrebat franș:

— Cum ați îndrăznit să mă 
criticați ?

Și cum secretarul, uluit, n-a 
știut ce să-i răspundă pe mo
ment, cuconița i-a aruncat 
imediat în obraz următoarele:

— Sinteți niște proști !
Și-a plecat lăsînd în urmă 

o suavă diră de parfum ief
tin și dispreț.

De-atunci cuconița nu-i mai

E T N

a-

putea „înghiți“ în nici un 
chip pe membrii comitetu
lui U.T.M., pe tinerii mun
citori din uzină, care au 
cutezat s-o critice. însăși 
prezența acestora jignea
dine sufletul ei sensibil și 
gingaș. Așa se face că într-o 
seară, după o adunare, a refu
zat indignată să meargă în 
mașină alături de ceilalți ti
neri muncitori. Adică să 
meargă ea, alături de ei, ăia 
care au criticat-o ?
fi prea de tot 1

— Decît cu voi, 
pe jos, a declarat 
hotărîre demnă 
spartană.

Și-a pornit pe jos. 
că unul dintre portari

Asta ar

mai bine 
ea

de
cu o 

o fica

Noroc 
a ză-

rit-o în ultima clipă și-a dat 
alarmat telefon la garaj.

— Alo, tovarăși, trimiteți 
urgent o mașină mică !

în curînd, cuconița a tre
cut în turismul cu nr. 301 
PI. pe lingă camionul în care 
călătoreau ceilalți utemiști, a- 
runcîndu-le din viteză cel mai 
fin și disprețuitor dintre zîm- 
betele care au existat pe bu
zele unei femei de la Cleo
patra pînă în timpurile noa
stre.

Cuconița nu poate veni 
la nici una din acțiunile or
ganizației U.T.M. Nici nu 
concepe așa ceva. Și asta pen
tru că nu poate să-i înghită 
de loc pe „acești“ insen
sibili și incapabili să în
țeleagă o ființă care, mă rog, 
ce să mai vorbim, se deose
bește de ei radical.

Curat radical ! De unde se 
naște și întrebarea : cum se 
împacă carnetul roșu de ute- 
mist cu disprețul burghez al 
acestei cuconițe față de cei
lalți tineri muncitori, față de 
acțiunile organizației la care, 
ea, utemistă, e obligată să 
participe ?

Cu riscul ca cuconița să-și 
iasă iarăși din pepeni, să con
sidere asta un cumplit afront 
și să întrebe iarăși cum de 
am îndrăznit, 
se pună o asemenea întrebare 
și să dea răspuns la ea.

e nevoie să i

ION BAIEȘU

■

Postul utemist de control este întotdeauna prezent ia aatorle. 
Comitetul îndrumă și controlează zilnic activitatea sa. lată-l pe 
Ion Dumitru, din comitetul U.T.M., însoțind membrii postului ute
mist ae control în raidul pe care l-au organizat în uzină pe tema: 

„descoperirea rezervelor interne“.

Au sosit ziarele. In pauză tinerii din brlgaaa utemistă ae munca 
patriotică s-au strîns în jurul lui George Vartolomeu, membru 
în comitetul U.T.M., care le citește primele ecouri la chemarea 
lansată de tinerii craioveni. Apoi, s-au sfătuit cum să răspundă 

acestei chemări.

Y - 'r

si

înainte de a începe o nouă zi de muncă Gavrilă Davidoiu, 
secretarul comitetului U.T.M. de ia Uzinele „Semănătoarea“- 
București merge la comitetul de partid. Sfaturile, indicațiile pa 
care le primește zilnic de la tovarășul Dumitru Crăciunescu, se
cretarul comitetului de partid pe uzină, sînt deosebit de folosi

toare pentru munca comitetului U.T.M.

z: •: •- SS
# ;

___ _ JImm

Dimineața, membrii comitetului U.T.M. stabilesc, într-o scurtâ 
consfătuire, sarcinile ce le au^de îndeplin>it în ziua respectiva.

< .....~~ “i

Din activitatea 
zilnică a unui 
comitet U.T.M.

La comitetul U.T.M. vin zilnic tineri muncitori. Ei știu că aici 
găsesc de fiecare dată sfaturi pentru munca și viața lor. Și 
acum a venit unul : tînărul muncitor Ion Ștefan. El se sfătuiește 
cu secretarul comitetului U.T.M. asupra unor chestiuni personale.

Fotoreportaj | N. STELORIAN, R, RAVEL



TINERETUL -SUFLETUL CĂMINULUI CULTURAL!
De ce tineretul

Cu mult în urmă mi s-a în- 
tîmplat, trecind prin comuna 1- 
clod, să întîlnesc la căminul cul
tural un plan de activitate bo
gat, interesant, care cuprindea 
numeroase acțiuni educative pen
tru tineret. Dar curios : în sală 
se aflau destul de puțini tineri. 
Și în acea zi și in altele, fru
moasele acțiuni rămîneau trecute 
doar în planuri.

Cauza acestei situații nu mi-a 
fost greu s-o găsesc : fusese ne. 
gii.iat elementul principal al ac
tivității căminului cultural 
— tineretul.

Or, este știut că tineretul, și 
in primul rind el, poate și tre
buie să fie sufletul activității 
culturale la cămin. E greu să-ți 
închipui că poți avea o activi
tate bogată, intensă, care să 
atragă întreaga masă a oa
menilor din sat, apelind nu
mai la oamenii in virstă. Nu în 
primul rind ei sînt cei care pot 
susține o activitate continuă la 
cămin. Activitatea artistică în 
mod special solicită tineretul. 
Colectivul căminului cultural din 
exemplul de mai sus nu știuse 
insă să se apropie de tineri, să-i 
cheme la realizarea planului. 
Nici organizația ”
înțelesese că ea 
primul rind datoria 
ceașcă in așa fel 
tinerii să participe la activita
tea căminului, devenind principa
lii animatori ai vieții căminului 
cultural.

Organizația de partid a aju
tat atunci la lămurirea lucruri
lor. Problema participării tine
rilor Ia activitatea căminului a 
constituit subiectul unor serioa
se dezbateri în adunarea orga
nizației U.T.M. Abia atunci s-a 
lămurit și colectivul de conduce
re al căminului de ce nu veneau 
tinerii: foarte puțini știau ce se 
face acolo, după cum tot atît de 
pufin erau solicitați în realiza-

Andrei Cristea
secretar al Comitetului raional 

Gherla al P.M.R.

rea propriu zisă a acțiunilor 
planificate.

Tineretul, prin entuziasmul 
său, prin energia sa, prin setea 
sa de a cunoaște cît mai mult, 
poate face ca activitatea cultu» 
rală a căminului să înflorească, 
și prin aceasta poate contribui 
la antrenarea în jurul căminului 
a tuturor oamenilor din sat. Este 
necesar însă, ca în primul rind 
organizația U.T.M. să privească 
activitatea căminului cu 
seriozitatea, să 
retul, nu numai 
cămin, dar mai 
tor al mișcării 
la îndemînă în 
exemplu ce mi se pare elocvent, 
în comuna Bonțida, activitatea 
căminului cultural este o proble
mă ce preocupă — am putea 

tănăr din 
pentru că 
sub con- 
de partid,

toată 
antreneze tine- 
ca spectator la 
ales ca anima
culturale. Am 
acest sens un

U.T.M. nu 
avea în 
să mun- 
încît toți

mă ce preocupă — 
spune — pe fiecare 
comună. Și aceasta 
organizația U.T.M., 
ducerea organizației 
a știut să se facă prezentă nu 
numai la alcătuirea unui plan 
variat, bogat ci și la realizarea 
planului seară de seară la cămi
nul cultural.

Dar pentru ca tinerii să vină 
la cămin să-și petreacă acolo 
cea mai mare parte a timpului 
lor liber, este nevoie ca orga
nizațiile U.T.M. să cunoască 
preocupările tinerilor, să le gă
sească forme interesante prin 
care să răspundă. într-un timp, 
la căminul cultural din Fizeșul- 
Gherlei participau la activitatea 
diferitelor echipe artistice un 
număr mic de tineri. într.o 
adunare U.T.M., la care a fost 
invitată și conducerea căminului 
cultural, vreo cîțiva utemiști au 
ridicat următoarea problemă: 

ce să participe

echipa de teatru, și la dansuri, 
și la recitări, aceiași și aceiași 
tineri ? Sîntem in comună destui 
tineri care am putea activa în 
una din formațiile artistice". 
Rezultatele acestei adunări 
s-au concretizat nu peste mult 
timp: peste 70 tineri din cei 
aproape o sută citi sînt în sat 
s-au încadrat în mișcarea artis
tică la cămin. înfrățiți în muncă, 
tinerii colectiviști romîni și ma
ghiari din Fizeșul-Gherlei des
fășoară în cadrul formațiilor ar
tistice o rodnică activitate, în- 
vățînd împreună din bogăția 
folclorului nostru, căutind să 
cunoască cit mai multe cîntece 
și jocuri romînești și maghiare. 
Și la căminele din Buza, Sîn- 
martin și altele, tinerii romîni 
și maghiari desfășoară împreu
nă o activitate culturală bogată, 
educativă.

Peste tot, unde organizațiile 
U.T.M. — conduse de organiza
țiile de partid, au știut să mo
bilizeze tineretul, să stimuleze 
și să dezvolte acel spirit de în
trecere, de afirmare, activitatea 
căminului cultural s-a dovedit 
a fi deosebit de bogată. Exem
plele arătate sînt un îndemn și 
pentru căminele culturale din 
Salatiu, Petrești, Orman etc., 
care n-au izbutit încă să devină 
locul cel mai căutat de fiecare 
tînăr din sat. Și aceasta datorită 
faptului că organizațiile U.T.M. 
de aici nu au înțeles că era în 
primul rind datoria lor să an
treneze întregul tineret la că
min, unde să desfășoare o acti
vitate culturală interesantă, plină 
de conținut educativ. Noi am ce
rut organizațiilor de partid din 
aceste comune să îndrume acti
vitatea organizațiilor U.T.M. și 
în această privință, ajutindu-le 
ca în scurt timp animatorul în
tregii vieți culturale a căminului 
să fie tineretul.

Trebuie spus că și tinerii în
șiși sînt direct interesați în a 
face din căminul cultural prin
cipalul cadru al vieții lor. La 
cămin tinerii au toate posibili
tățile pentru a duce o viață bo
gată, frumoasă și pe măsura 
preocupărilor și aptitudinilor 
lor. In raionul Gherla, ca peste 
tot în patria noastră, prin grija 
partidului și guvernului, crește 
necontenit numărul lăcașurilor 
de cultură, baza lor materială. 
Multe cămine au o bogată în
zestrare materială. Sint biblioteci 
cu mii de volume în fiecare că
min cultural. La cămine se gă
sesc instrumente muzicale pentru 
formațiile de orchestră, aparate 
de radio, costume pentru dansuri, 
numeroase materiale sportive. In 
fiecare sat tinerii au posibilitatea 
să vizioneze cite 2 filme pe săp- 
tămînă, iar multe cămine au ci
nematograf propriu.

lată deci posibilități inexis- 
, tente în țreeuț care-stau-.asiar.i la 
dispoziția tinerilor, asigurîndu-le 
condiții minunate de a-și pune in 
valoare aptitudinile, talentul, de 
a se instrui continuu și temeinic. 
De aceea căminul cultural trebuie 
să fie — mai ales acum, in pe
rioada de iarnă, cînd tinerii și 
vîrstnieii sînt mai mult în sat — 
lăcașul la a cărui activitate să 
participe toți iinerii. De aceea 
organizațiile U.Ț.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
trebuie să contribuie efectiv la 
organizarea unei bogate și inte
resante activități cultural-edu- 
cative la cămin, antrcnînd ia 
realizarea ei întregul tineret.

y—

Cine să gospodărească?
Tinerii din comuna Popoveni, 
regiunea Croiova, 
cipalii animatori ai activității 
căminului cultural.
grafia noastră : un grup din

tre cei mai activi tineri.

sînt prin-

In foto-

în urmă în co~ 
raionul Ploești,

Cu puțini ani 
muna Lipănești, 
a fost construit un mare și fru
mos cămin cultural. Dotat cu 
sală de teatru și cinematograf, 
sală de sport, bibliotecă cu pește 
6.000 volume, aparat de proiec
ție, iluminat electric și încălzit 
cu gaze petrolifere, căminul cul
tural iți impune respect.

în fiecare seară intîlnești aici 
mulți tineri. Participarea lor la 
multiplele activități 
tistice, la bibliotecă 
partidă de șah, te
nis de masă etc.

cu priso-

cultural-ar- 
sau la o

Artiști amatori din comuna 
Drăgănești-Vlașca, regiunea 
București, pe podiumul că

minului cultural.

nis de 
dovedește 
sință cit de necesar 
le-a fost acest lăcaș 
de cultură. Tinerii 
se mîndresc că dis
pun de asemenea 
condiții.

Se mai găsesc însă, 
unii care nu au în
țeles lucrul acesta. 
Deseori la căminul 
cultural, datorită ne
glijenței unor tineri se 
defectează: instalația 
electrică, întrerupă
toarele • și becurile, 
robinetele de la chiu
vete, iar după termi
narea cite unuj bal, 
rămîn uneori și cî
teva geamuri sparte.

Cum de se pot 
petrece asemenea lu
cruri? Am încercat 
flăm răspunsul la această între
bare de la tovarășa Silvia Niță, 
directoarea căminului cultural și 
secretara comitetului comunal 
U.T.M.. Ridicînd neputincioasă 
din umeri ea ne-a spus : „Ce să 
facem, tovarășe, dacă nu-i cu
noaștem pe vinovați ?“.

Dacă utemiștii din comună ar 
fi fost întrebați de către secre
tara comitetului U.T.M., ei ar fi 
știut insă ce trebuie făcut. Dar

să a-

tovarășa Niță s-a mulțumit să 
acopere stricăciunile cu bani din 
fondul căminului cultural, care, 
ar fi trebuit să aibă o altă des
tinație mai folositoare.

în seara cînd discutam cu to
varășa Silvia Niță aceste lucruri 
într-una din sălile căminului ute
miștii din organizația de bază 
sat Lipănești aveau adunarea de 
dare de seamă și alegeri. Am ră
mas surprinși că nici cu acest 
prilej utemiștii și nici secretara 
comitetului U.T.M. n-au discutat 

nimic despre faptul 
știut că la ei in co
mună mai sînt unii 
care nu îngrijesc a- 
vutul obștesc.

O situație tot atât 
de tristă se petrece 
și la bibliotecă. Sînt 
unii cititori și din 
păcate tineri, care nu 
îngrijesc cărțile, le 
rup sau le pierd. în 
netnumărațe rlnduri, 
de pildă, tinerii 
Gheorghe Coman, A- 

< lexandru Pahpnțu, 
Ștefan Cercel și alții 
au împrumutat cărți 
de la bibliotecă 
le-au pierdut, 
este pe sfîrșite. 
căminul cultural 
face inventarierea bu- 

Bibliotecara constată 
aproape 40 de ro-

Fpto : S. VIOREL

Artiștii amatori 
se pregătesc intens
Tinerii din satul Surdulești, ra

ionul Costești, în frunte cu ute- 
miștii, au început pregătirile in 
vederea punerii în scenă a piesei 
de teatru „Bărbatul fără opinci" 
de M. Leonard. Piesa va fi pre- 

'' triunci- 
a 12-a

zentată in fața țăranilor 
tori cu ocazia celei de 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romlne. De-3-4 ori 
pe săptămînă echipa de teatru, 
din care lac parte tinerii Bratu 
Victoria, Dogaru Maria, Ene 
Petre și mulți alții, repetă pînă 
seara tirziu la căminul cultural, 
pentru a prezenta un spectacol 
cît mai reușit.

PERNIU MARIN 
învățător

----- e-----

Dacă tinerii
ar fi fost întrebați..»
„Miercuri ora 20, seară lite

rară George Goșbuc“.
Așa anunța afișul mare, lipit 

pe unul din pereții căminului cul
tural din comuna Șura Mare, ra
ionul Sibiu.

Mal erau aproape două ceasuri 
pînă atunci șl am Intrat să vizi
tez căminul.

Drept să vă spun am rămas 
uimită și încîntată de cele ce ve
deam. Tinerii din Șura Mare au 
un cămin minunat, condiții mi
nunate unde să-și petreacă tim
pul liber. O sală mare de ci
nema, unde săptămînal rulează 
cîte un film, o bibliotecă dotată 
cu peste 3.000 de volume, jocuri 
de șah, tenis de masă, un aparat 
de radio...

— De cîteva luni avem și tele
vizor, mi-a spus cu mîndrie în 
glas o femeie pe care am întîl- 
nit-o la cămin, iar

nete fenomene ale naturii. Dar 
la cămin nu se vorbește despre 
asemenea lucruri. Și atunci nu 
se mai duc pe-acolo decît rar, 
cînd este cor sau dans.

Analizînd mai în amănunt 
activitatea căminului cultural 
din Șura Mare, ml-am dat sea
nța că vlnovați de această stare 
de fa.pt sînt organizația U.T.M. 
conducerea căminului, care nu 
organizează pentru tineri acțiuni 
interesante, educative care să 
destrame toate prejudecățile pe 
care le au atît tinerii cît și pă
rinții lor, acțiuni potrivite cu 
vîrsta lor, cu cerințele, cu gustul 
lor, că nu au știut să creeze o 
opinie puternică împotriva celor 
cu comportări necivilizate.

Conducerea căminului elabo
rează odată pe lună un program 
de activități. Dar un program 

monoton. Timp de cî.

și 
Anul 

La 
' se

SERBARE
In dttpă-.uniaza aceea, 

căminului cultural din

și gheața s-a spart
Un cămin nou, modern, frumos, care, pe 

bună dreptate, umple de bucurie inimile 
tinerilor și vîrstnicilor din Dolhasca. Și cu 
toate acestea, doar cu un an și jumătate 
în urmă, în Dolhasca îți era aproape 
sibii să vorbești despre o activitate 
rală capabilă să antreneze întreaga 
a tinerelului.

Dar starea aceasta de lucruri nu 
să continue. De aceea, comitetul U.T.M., la 
îndemnul comitetului de partid, a convocat 
o adunare generală U.T.M. care a avut la 
ordinea de zi un singur punct : „Cum pu
tem organiza activitatea culturală la că
min“.

Discuțiile au avut drept punct de plecare 
sarcina 
„să nu 
vechea 
această 
numeroase propuneri care mai de care mai 
interesante. Un tînăr a propus să se orga
nizeze un mare cor sătesc, altul o echipă 
de teatru, iar un citul a propus organizarea 
unei brigăzi artistice de agitație, in urma 
adunării se crease astfel un plan precis de 
activitate a noului cămin cultural. Dar, tot 
acest plan interesant trebuia îndeplinit de 
către tineri. Și în această privință la înce
put lucrurile n-au mers chiar atît de ușor. 
Organizația U.T.M. a sezisat la timp acest 
lucru și a înțeles că este nevoie să se orga- 

care să trezească inte- 
Așa s-a ajuns la 
„seri culturale la

impo- 
cultu- 
masă

putea

trasată de comitetul de partid : 
se intre în noul cămin cultural cu 
activitate". Și utemiștii au primit 
sarcină cu entuziasm. S-au făcut

nizeze o acțiune 
resul întregului tineret, 
ideea organizării unei 
cămin“.

Odată obiectivul stabilit, membrii comite
tului U.T.M. și-au repartizat sarcinile : unul 
se va ocupa de pavoazarea sălii, un altul 
va merge în comuna vecină să invite o 
echipă ac dansuri și poate o brigadă ar
tistică de agitație, un altul, împreună cu 
bibliotecara, va pregăti un concurs ghici
toare pe teme luate din cărțile concursului 
„Iubiți cartea", un altul...

— Și cu hotărfrile adunării generale ce 
faceți ? i-a întrebat tovarășul Vasile Moro- 
șean, secretarul comitetului de partid, pe 
membrii comitetului U.T.M. Credeți că pu
teți voi singuri să faceți totul ? Din adunare 
am înțeles că tinerii s-au cam săturat să 
fie spectatori, mai vor să facă și ei ceva. 
De ce nu apelați la ei ? De ce le nesoco
tiți d.orința ?

Unii dintre membrii comitetului U.T.M. au 
încercat să se justifice ;
- Păi cu ei o să fie mai greu, nu sînt 

obișnuiți, s-ar putea să nu reușim...
- Peste „greul“ ăsta va trebui totuși să 

trecem odată. Atunci de ce să nu trecem 
chiar acum ?

Secretarul comitetului de partid avea 
dreptate. Băieții din comitetul U.T.M. și-au 
dat seama de lucrul acesta, așa că au por
nit la treabă cu multă însuflețire. Membrii 
comitetului au mers prin comună și au dis
cutat aproape cu fiecare tînăr.
- La ce vrei să te înscrii: la cor, la dans, 

la teatru, în brigada de agitație ?
Viorica Raicu ar fi vrut fa toate. George- 

ta Pricope la dansuri și la teatru, „dar nu
mai cu condiția să nu rîdă băieții de mine", 
iar Marioara Petraru ar fi vrut să activeze 
in oricare din formele stabilite, numai „dis
cutați voi cu mama, că nu vrea să mă 
lase".

Comitetul U.T.M. a discutat cu părinții, 
cu băieții - și membrii comitetului U.T.M. 
au discutat și cu părinții fetelor, i-au che
mat și au discutat și cu acei cîțiva băieți 
care mai aveau obiceiul să nu se poarte 
întotdeauna cuviincios cu fetele, și astfel, 
treptat serile la căminul cultural au început 
să fie deosebit de animate. Intr-un Ioc repeta 
echipa de dansuri, în altă parte brigada 
artistică de agitație, un profesor repartiza 
tinerii în cor pe voci... unele mame ale fe
telor își făceau de lucru pe acolo trăgînd 
cu coada ochiului la ce se petrece. Geor- 
geta Pricope recita o poezie uitîndu-se la 
băieți dacă nu cumvg fac haz de ea. Totul 
decurgea normal, 
cînd unul dintre băieți, 
dat în petec. A insultat o fată, a înjurat un 
băiat care sărise să 
de aici cearta gata.

Incidentul acesta 
să se supere și să 
seara aceea să fi rămas stînjenîte.
- Ce trebuie să facem ca să nu se mai 

repete asemenea
- Să discutăm 

un tînăr.
Și peste cîteva 

anunțat adunare 
Tema : „Comportarea băieților față de fete". 
La adunare puteau să ia parte și părinții.

Au fost discuții aprinse, furtunoase chiar,

Asta pînă într-o seară 
Titi Wagel, și-a

ia apărarea fetei și

a făcut ca unele fete 
plece, iar repetițiile în

lucru ?
în organizație - a spus

zile, din tînăr în tînăr s-a 
generală U.T.M. deschisă.

soldate cu hotărîri precise : Titi Wagel nu 
mai are dreptul să intre în cămin pînă cînd 
nu se îndreaptă, iar un membru al comite
tului a primit sarcina să se ocupe mai în
deaproape de el. Același lucru se va petre
ce cu orice băiat ce se va purta necuviin
cios cu fetele. S-a hotărît de asemenea ca 
repetițiile să fie reluate imediat și pregăti
rile intensificate. Această hotărîre a fost 
aprobată de toți tinerii din co-mună. Ea a 
bucurat pe fete și părinții acestora care 
au văzut că organizația U.T.M. nu rămîne 
pasivă față de purtările necuviincioase ale 
unor băieți. Fetele au venit din nou la 
cămin, iar pe lîngă acestea au venit și al
tele pe care pînă atunci părinții nu le lă
saseră.

Deschiderea festivă a căminului s-a bu
curat de un mare succes. Prima seară pe
trecută in noul cămin cultural a fost, așa 
cum spuneau și afișele răspîndite în tot sa
tul intr-adevăr „O seară veselă și educati
vă". In această seară tinerii au înțeles cit 
de minunat este să-ți petreci cu folos timpul 
ia căminul cultural. Puținii care 
puns invitației de a participa 
manifestare au regretat mult.

Astfel, treptat, treptat, prin 
unor spectacole și a unor manifestări inte
resante, cu un profund caracter educativ, 
căminul cultural a început să-și cîștige pre
țuirea atît în rîndul celor tineri cît și al 
celor bătrîni. Comitetul U.T.M. și-a făcut un 
obicei de a invita la manifestările zilnice 
care au loc la căminul cultural și părinții 
tinerilor. Printre cei vîrstnici prezenți cu re
gularitate la căminul cultural se află și pă
rinții utemistelor Victoria Raicu, Georgeta 
Pricope, Marioara Petru și alții. Ei cunosc 
atîtea jocuri și cîntece tradiționale din co
mună îneît sfatul lor este întotdeauna 
prețios. Fie că se audiază o conferință, că 
face repetiție echipa de teatru, sau se ci
tește o carte, sălile căminului cultural sînt 
pline seară de seară. Utemistul Titi Wagel 
a devenit astăzi un activist harnic pe tărîm 
cultural.

Mobilizați de organizația U.T.M., tinerii 
din Dolhasca au format un activ mare și 
entuziast în jurul căminului cultural, au de
venit, așa cum îi îndemna secretarul de 
partid, sufle<jI activității căminului.

8. ION

nu au răs- 
la această

prezentarea

nurilor. 
lipsa a 
mane.

Nu se
data aceasta nu sînt cunoscuți cei 
ce nu îngrijesc bunurile căminu
lui. Și cu toate acestea comitetul 
U.T.M. nu a întreprins nimic. 
A înregistrat o stare de lucruri 
și atît, cînd ar fi fost firesc și ne
cesar ca acești tineri să fie puși 
în discuția adunării generale, 
sancționați și obligați să plătească 
cărțile pierdute sau rupte.

Comitetul U.T.M. așteaptă 
oare să vină alți tineri, din alte 
comune, să le gospodărească că
minul ?

Utemiștii din comună sînt ca
pabili să pună la punct pe cei 
cîțiva care strică bunicile cămi
nului cultural. Trebuie doar ca 
membrii comitetului U.T.M. să 
ia inițiativa.

poate spune că nici de

------•

N. PUIU

CONCURS
Din inițiativa organizației 

U.T.M. și a bibliotecii din co
muna Bocăni raionul Bîrlad, 
recent a fost organizat la cămi
nul cultural un concurs gen 
„Cine știe cîștigă“ pe tema : 
,,Să explicăm științific fenorne- 
nele naturii”. Tinerilor care au 
dorit să participe la concurs li 
s-au pus la dispoziție numeroa
se materiale documentare. Timp 
de cîteva săptămîni tinerii con- 
curenți ajutați de către organi
zația U.T.M., biblioteca să
tească și biblioteca raională, 
au studiat cu însuflețire. Și iată 
că a sosit concursul. In sală 
au luat loc mulți tineri și chiar 
vîrstnici. Numărul concurenți- 
lor s a ridicat la peste 40 — în 
marea majoritate tineri colecti
viști. întrebările puse precum și 
răspunsurile date, au constituit 
un prilej minunat de explicare 
științifică a fenomenelor natu
rii, de combatere a unor preju
decăți și concepții mistice. Con
cursul, apreciat mult de către 
tineri a fost o lecție minunată 
de educație științifică a tinere
tului. Ținînd seama de 
eficacitatea acestei forme de. 
popularizare a științei în rîn- 
durile tineretului și însușin- 
du-ne valoroasa inițiativă comi
tetul raional U.T.M. a luat mă
sura ca în cinstea zilei de 30 
Decembrie să se organizeze a- 
semenea concursuri în alte 4 
comune.

MARIA HULUB 
bibliotecară șefă 

la biblioteca raională
Bîrlad

sala 
comuna 

Negoești raionul Amaradia, de
venise neîncăpatoare pentru su
tele de țărani muncitori tineri și 
vîrstnici care veniseră la cămin 
sa vizioneze noul program artis
tic prezentat de tinerii artiști 
amatori din comună.

In d:scliiderea programului 
artistic, corul condus de tînăra 
profesoară Băltăreții Elisabeta 
a executat cîntece patriotice și 
populare. Au urmat apoi recitări 
și scurte scenete satirice, care au 
biciuit unele lipsuri existente in 
activitatea tinerilor și a țăranilor 
muncitori din sat. Echipa de 
dansuri, formată din cei mai ta
lentati tineri din sat, a fost răs
plătită cu aplauze din partea 
publicului spectator. Tînăra Ba
liga Maria, instruct ;area volun
tară a echipei, era deosebit de 
fericită văzînd că roadele raun, ii 
acestui colectiv au fost din plin 
răsplătite. In încheierea progra
mului, echipa de teatru 
zentat piesa 
singuri“ de

a pre- 
„Cei care rămîn 
Lucia Denietrius. 
muncitori Dogarii 

învățătorul Dirjca Ion în rolul 
lui Vlaicu au interpretat cu suc
ces personajele piesei.

PIRVU FLOREA 
profesor

Tinerii țărani muncitori Dog. 
Constantin și Popa Ilie cit

program 
r _ ___ ...... . np de cî.

mai la deal, alături Desore activitatea *;eva ^un* de zile, la 
de Școala germană, . . , . . căminul cultural din
avem încă o sală căminului Cultural Șura Mare au fost 
tot așa de mare și 
frumoasă oa asta, 
unde cîteodată, dumi
nicile sau în zilele de 
sărbătoare, tinerii dansează.

Timpul se scursese repede. 
Pînă la opt mai era numai un 
sfert de oră. Totuși, nu venise 
încă nimeni. Dacă s-a amînat ? 
Ar fi scris însă pe afiș... Am mai 
așteptat aproape încă un ceas. 
La cămin n-a apărut nici un tî
năr. Îngrijitoarea căminului a 
terminat treaba și mi-a dat de 
înțeles că vrea să încuie ușile.

— Dar trebuie să vină tinerii i 
e anunțată doar seara literară, 
am încercat eu s-o opresc.

— La cămin se anunță multe, 
se pun afișe, dar pînă la urmă 
nu se mai face nimic...

De ce n-or fi venit oare tine
rii ? Unde și cum își petrec ei 
serile, ceasurile lor de odihnă mă 
gîndeam nedumerită.

Și-am pornit să -1 caut, să stau 
de vorba cu ei...

Lîngă poarta mare, de lemn 
încrustat, a Măriei Stane«, cîteva 
fete cu fuste largi șl broboade 
colorate, povesteau ceva. M au 
primit intre ele cu prietenie.

— Vin de la căminul cultural, 
am încercat să ie abat vorba. Voi 
de ce n-ați venit ? Era progra
mată o seară literară...

— Am veni bucuroase dar sînt 
unii băieți care se poartă urît cu 
noi — mi-a tăiat vorba Maria 
Băiiă. 
ritați" — ne spun feciorii cînd 
venim pe acolo rîzînd de noi. 
„Stați acasă și faceți-vă zestrea“.

— Ba eu aș merge, orice-ar 
zice ei, dar mama nu mă lasă. 
Zice să stau acasă.

Mal timidă, Victoria Marin 
mi-a spus-roșind:........

— înt-r o seară unul din băieți 
mi-a zis niște vorbe tare urâte, 
pentru care am șl pl’ns. De 
atunci nu mai îndrăznesc șă 
merg pe la cămin, deși tare-aș 
vrea...

Dar băieții ce spun oare ? El 
de ce nu vin ? lată ce-am aflat 
șl de la cițlva dintre ei.

— La cămin nu se organizea
ză activități interesante și de a- 
ceea de multe ori prefer să nlec 
la Sibiu să-mi petrec timpul li
ber, mi a spus Ion Șota.

Pe Miliai Oieri și încă alți 
cîțiva ii interesează' proble ..ele 
de știință — cjtm 
vltoare la evoluția

din comuna 
Șura

„Mîine, poimiirie vă mă.

ar fi cele prl- 
omului, la u-

Echipa de teatru
Intr-o adunare generală 

U.T.M. care a avui loc de cu- 
rind in organizația de bază a 
gospodăriei agricole colective 
„Eliber ar ea” din comuna Pri- 
seaca raionul Slatina, utemiștii 
au discutat printre altele și 
problema folosirii în modul cel 
mai ulii a timpului liber mai 
ales acum în perioada de iarnă. 
Propunerea atomistului Preda 
Ilie de a se forma o echipă de 
teatru care să activeze pe lingă 
căminul cultural, a fost primită 
cu bucurie de toți tinerii. Nu 
au trecut decît cîteva săptă-

Mare
prevăzute aceleași ac
țiuni în fiecare zi. 
Tinerii au participat 
la ele odată, de două 

pînă la urmă s-au plic- 
i-au mai atras.

ori dar 
tisit, nu

Acest lucru se datorește faptu. 
lui că conducerea căminului cul
tural nu antrenează la întocmi
rea programului masa mare de 
tineri, nu-i întreabă, de pildă, 
nici pe Ion Șota, nici pe Măr- 
gineanu Marcu, nici pe un alt 
tînăr din comună, cam ce le-ar 
place să găsească la cămîn, 
ce-i interesează, ce-i preocupă, 
ce-ar vrea să asculte. Atunci ar 
fi aflat că unul vrea de pildă 
o conferință despre zborul în Cos
mos, altul o discuție despre un 
film, altul o audiție muzicală etc.

De asemenea, chiar atunci cind 
se organizează vreo acțiune, ea 
nu este popularizată printre ti
neri, nu sint mobilizați de Că
tre organizația U.T.M. să parti
cipe la ea. Nu se alcătuiește un 
plan precis, amănunțit de desfă
șurare a acestei acțiuni. Este 
doar pusă în program, sau pe 
afiș și cu asta totul se termină.

Seara literară care era pro
gramată pentru ziua amintită, 
dovedește pe deplin acest lucru.

Comitetul U.T.M. ar fi trebuit 
să ia atitudine hotărîtă împotri
va concepțiilor înapoiate ale 
unor tineri, să se străduiască să 
împrăștie neînțelegerea pe care 
o mai manifestă unii părinți față 
de căminul cultural. Ar trebui să 
discute cu părinții fetelor și să 
le arate cîte lucruri bune pot în- * 
văța ele la cămin, să-i invite 
chiar la o repetiție a echipei ar
tistice sau la un concurs literari 

împreună cu conducerea că
minului, comitetul U.T.M., va 
trebui să obișnuiască pe fiecare 
tînăr sau tînără să vină seară 
de seară la căminul cultural 
(nu numai atunci cînd este vor, 
ba de repetiție la cor sau la dan
suri), să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea activității cultura
le. Comitetul U.T.M. să mun
cească în așa fel îneît să in
sufle la tineri dragostea față 
de căminul cultural, să-l consi
dere ca pe o a doua casă a lor.

MONICA VERDEȘ

a colectiviștilor
mini de la această adunare și 
roadele angajamentelor luate 
atunci au și început si se arate. 
In una din duminicile trecute 
colectiviștii au prezentat în 
fața țăranilor muncitori din co
mună un program artistic mult 
apreciat. Tinerii colectiviști au 
hotărît ca in una din zilele vii
toare să prezinte același pro
gram și pe scena căminului cul
tural din comuna Valea Mare, 
raionul Slatina.

DINGA TUDOR
țăran muncitor

Comuna Ștefănești, raionul Pitești. Un cămin cultu
ral frumos, bine înzestrat, cu săli spațioase îl 
așteaptă pe tineri. După cum se vede în fotografia 
noastră, ei insă își irosesc timpul pe ulițele satului.

Foto : N. STELORIAN



Din fier vechi
otel non

Cu cîtva timp în urmă spre 
Oțelăriile din Reșița se îndrepta 
un tren format din zeci de va
goane ce transporta o canti
tate de circa 700 tone fier 
vechi. Garnitura C.F.R. purta 
inscripția ; „Tren — Șta
fetă“. In afară de documen
tele obișnuite de circulație, tre
nul ducea cu sine și un mesaj 
al tineretului bănățean, adresat 
oțelarilor, în care tinerii îi a- 
sigurau pe siderurgiști că vor 
continua eă-i aprovizioneze cu 
însemnate cantități de fier vechi, 
pentru ca ei să poată da patriei 
noastre socialiste cit mai multe 
tone de oțel nou.

Tot mai mulți tineri din 
orașele și satele patriei noa
stre, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., participă la ac
țiunea patriotică de descoperire 
și valorificare a fierului vechi, 
în vederea asigurării unei im
portante cantități de materie 
primă pentru industria noastră 
siderurgică. Despre aportul vo
luntar al tinerilor la această 
importantă acțiune patriotică, ne 
vorbesc în această perioadă mul
te scrisori sosite la redacție de 
la tinerii corespondenți volun
tari ai ziarului nostru.

Elevul EUGEN HOLENSK1 
de la Școala medie nr. 2 din 
Botoșani ne scrie : „tn una din 
duminicile trecute, la propune
rea ulemiștilor, elevii clasei a 
Xf-a A de la școala noastră au 
organizat o „duminică d colec
tării fierului vechi". In această 
zi, elevii avînd în frunte pe

utemiști s-au răspândit în tot 
orașul- Cetățenii bucuroși au 
pus la dispoziția tinerilor canti
tățile de fier vechi din gospodă
riile lor. Elevilor li s-au alătu
rat și alți tineri din oraș. 
Numai într-o singură zi s-u 
colectat o cantitate de circa 
10.000 kilograme fier vechi care 
a fost strâns în grămezi și predat 
spoi l.C.M.-ului“...

„Alături de grija și atenția ce

Răsfoind scrisorile 
corespondenților 

voluntari

o acordă îngrijirii sănătății oa
menilor muncii, medicii și per
sonalul auxiliar de la sanatoriul 
„Ilie Pintilie” din Oravița în 
frunte cu utemiștii, desfășoară in 
timpul liber o intensă activitate 
patriotică“. Așa își începe scri
soarea sa către redacție tînărul 
TOTH MIHAI, membra în bi
roul organizației de bază U.T.M. 
într-un timp scurt, tinerii de aici 
au predat l.C.M.-ului o cantitate 
de circa 13.000 kilograme fier 
vechi. Ei s-au angajat să conti- 
uuie și mai departe această ac
țiune,

Tînărul POPA EREMIA.
canie la schela petroliferă Ze- 
meș-Moinești, ne vorbește în scri
soarea sa nu numai despre în
semnatele realizări obținute de 
brigăzile de producție, ci și despre 
cele două brigăzi utemiste de 
muncă patriotică care desfășoară 
în prezent o adevărată bătălie 
pentru strîngerea unei cantități 
cit mai mari de fier vechi.

„La noi în întreprindere —

me-

$$ **<>*•*

Alexandrina Crăciun este frun
tașă în producție la întreprin
derea „Antrefrig" din București.

M

'«'WÌIr
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Magda Șchrifert

1 '•

Iași, a fost

Pregătiri pentru pomul de iarnă

de la 
„V. I, Lenin'

ne scrie el — deșeurile de fier 
vechi ce rămân in urma diferi
telor lucrări nu se pierd. Și cele 
mai mici resturi feroase se de
pun in locuri anume destinate. 
Pină in prezent, noi am predat 
IXfoM.-ului peste 10.000 kilo
grame fier vechi“.
. Utemistul VASILE ALEXAN
DRU ne scrie : Tinerii de la 
Uzinele „1 Mai“ din Ploești, au 
strâns de la începutul anului fi 
pină in prezent 653 tone fier 
vechi, iar cei de la Rafinăria nr. 
I Ploești 274 tone. Pentru can
titățile mari de fier vechi strân
se, tinerii de la Termocentrala 
Doicești au primit ca premiu din 
partea ~ '
U.T.M. Ploești un televizor, iar 
cei de la schela Boldești instru
mente muzicale noi pentru or
chestră...

Asemenea scrisori pline de 
căldură sosesc zilnic la redacție. 
Fie că sînt venite de la tinerii 
dintr-un S.M.T., sau diutr-o uzi
nă, de la sludcnți, pionieri sau 
elevi, de la tinerii dintr-o gos
podărie agricolă colectivă sau 
de stat, toate reflectă holărîrea 
cu care tinerii din patria noa
stră, mobilizați de către organi
zațiile U.T.M. conduse și îndru
mate în permanență de către 
organizațiile de partid, desco
peră noi resurse pentru a strînge 
fier vechi, cu care aprovizio
nează marile oțelăriî.

Conștienți fiind că mai mult 
fier vechi înseamnă mai mult 
oțel nou, mai multe produse 
necesare noilor construcții care 
se ridică, agriculturii și fiecă
rui gospodar, tinerii continuă 
să desfășoare cu elan acțiunea 
patriotică de colectare a fierului 
vechi.

Comitetului regional

M. VIRȘE

Colaborarea țării noastre 
cu celelalte țări socialiste 

în domeniul invențiilor

■fl J

Comitetul 6entra>l al Uniu-
i Tineretului .Muncitor a- 

nunță cu durere că în ziua de 
3 decembrie 1959 a încetat din 
viață tovarășa Magda Șchrifert, 
membră * CC. al L-I M.

dm calitatea ei de membră de 
partid Ș> membră a C.C. al 
U.T.M., tovarășa Magda Șchrifert 
a desfășurat o rodnică activitate 
pentru educarea comunistă a ti-

neretului și a copiilor, îndepli
nind cu răspundere sarcinile ce 
i-au fost încredințate.

Prin moartea ei prematură or
ganizația noastră pierde un bun 
tovarăș de muncă și activist de 
nădejde. Amintirea tovarășei 
Magda Scrifert va rămine ne- 
ștearsă în inimife noastre.

COMITETUL CENTRAL 
AL U.T.M.

Instituția de cercetări și practică 
a studenților ieșeni

Recent s-a înapoiat de la Ber
lin o delegație a Oficiului de 
Stat pentru invenții din țara 
noastră, care a participat la pri
ma conferință a oficiilor de in
venții din țările socialiste. Gon- 
ferința a dezbătut probleme le
gate de intensificarea schimbu
rilor de materiale documentare 
in domeniul invențiilor și inova
țiilor cu toate țările.

Colaborarea în acest domeniu 
între țara noastră și alte state 
îmbracă forme variate. între ță
rile lagărului socialist, schimbul 
de experiență tehnică și de do
cumentații tehnice, predarea de 
brevete și licențe se fac în mod 
gratuit.gratuit, plăti ndu-șe numai chel
tuielile elective, legate de întoc
mirea documentației. Numai din 
Uniunea Sovietică am primit 
pină acum documentații tehnico- 
stiințifice în peste o mie de pro
bleme, care ne-au ajutat la rea
lizarea de construcții industriale.

Tntre 7 și 13 decembrie

Pe scenele teatrelor 
din Capitală

Teatrul de Operă și Balet al R. 
P. Române: Faust — luni. Joi 
(orele 19,30) ; Lacul lebedelor —. 
marți (ore]e 19,30) ; Aida — 
miercuri (orele 19) ; „Cavaleria 
rusticană", „Tricornul“ fi „Pri- 
culiciul“ — vineri (oreie 19,30) ; 
Fidelio - sîmbătă (oTele 49.30) ; 
Călărețul de aramă — duminică 
(orele 11) ; Qio-Cio-san — dumi
nică (orele 19,30). Teatrul de 
Stat de Operetă: Don Pasquale
— marți (orele 19,30), sîmbătă 
(orele 15,30) ; Lăsați-mă să ănt
— miercuri (orele 19,30) ; Stu
dentul cerșetor — joi (orele
19.30) ; Liliacul — vineri (orele
19.30) ; Zarvă intre fete — sîm
bătă (orele 19,30) ; Căsătoria se
cretă — duminică (orele 10,30) ; 
Boccacfo — duminică (ore
le 19,39). Teatrul Național 
„I. L. Caragiaie" (sala Come
dia) : Regele Lear — marți (ore
le 19,30). duminică (orele 10) ; 
Cuza Vodă — miercuri (orele 
20) ; Tragedia optimistă — joi 
(orele 20) ; Fata fără zestre — 
vineri (orele 20) ; Cidul — sîm
bătă (orele 15). duminică (orele 
16) ; A treia, Patetica — sîmbă
tă (orele 20) ; Anii negri - du
minică (orele 20). Teatrul Națio
nal „1 L Caragiale" (sala Stu
dio) : Năpasta — marți (orele 
20) ; Surorile Boga — miercuri, 
sîmbătă (orele 20) ; D-ale carna
valului — joi (orele 20), sîmbă
tă (orele 16) , Hangița — vineri 
(orele 20) ; Conferință experimen
tală — duminică (orele 10) ; 0- 
nwl cu mîrțoaga — duminică 
(orele 15) ; Arborele genealogic
— duminică (orele 20). Teatrul 
Armatei (sala Magher-u) : Pyg 
malion — marți (orele 20), dumi
nică (orele 10) ; Femeia îndărăt
nică — miercuri (orele 20). du 
minică (orele 16) ; De narțea cea
laltă — joi (orele 20) : Oprițul 
pe Dick Wa/trings t - vineri (o 
rele 20) ; Paloșul de foc — sîm
bătă (orele 20) ; In numele re
voluției .— duminică (orele 20). 
Teatrul Armatei (sala Uranus) : 
Văduva isteață — marți, joi (o 
rele 20), duminică (orele 10) ; Mu
safiri nepofiiți - — mi arcuri, du 
minică (orele 20) ; Marea aven 
tură a lui Tom Sawyer -- du 
minică (orele .16) Teatrul Muni
cipal /sala „M M’llo“) ; Ham 
let - narți, vineri, duminică (fi
rele 20) ; Sfinta loa. -a - mierea 
ri (orele .10). dumincă (oreie 10) 
Dacă vel."
(orele 20) ; _ .
— sîmbătă (orele 20) , Trei ge 
nerații

fl întrebat — jo 
Răm~ii și Vidr.

,'j - duminică (orele 15).
leairul Municipal (sala ..Filimo! 
Sîrbu“) : Moartea ttrui comis vo 

(orele 20) ; 
miercuri 

(orele 10) ;
- joi du- 

goțu idea

:ajci - marți, vineri 
Take, lanlie și Cadlr 
jo-rele 20), duminică 
Vlaidu și feciorii lui 
ininică (orele 20) ;
- sîmbătă (orele 20). duminică
(orele 13). Teatrul de Stat „C. 
Nottcra" (sala Libertatea) • Vră-

— marți, joi
16 — miercu- 

......_ t _ 20) ; Filome- 
ua Martura.no — vineri (orele 
20), duminică (orele 16) ; La te
lefon Taimirul f — sîmbătă (ore
le 20) ; In căutarea bucuriei — 
duminică (orele 10). Teatrul de 
Stat „C. Nottara“ (sala din str. 
G. Miile 16) : Nota zero la pur
tare — miarți (orele 20), dumi
nică (orele 15) ; Nara — miercu
ri, duminică (orele 20) ; Scurtă 
convorbire — joi (orele 20) ; Fe
restre deschise — vineri (orele 
20) ; Hogi Tudose — sîmbătă 
(orele 20). duminică (orele 10). 
Teatrul Tineretului: Mult zgo
mot pentru nimic — tnarți (orele 
20-cedat) ; Nila — miercuri, vi
neri (orele 20) ; Antgona — joi 
orele 20), duminică (orele 15,30); 
Inșir-te mărgărite — sîmbătă 
orele 15,30) ; Partea leului — 
sîmbătă (orele 20) ; Viforul — 
duminică (orele 10) ; Britannicus 
— duminică (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești: 
Rapsodia țiganilor — marți (ore
le 19,30) ; Nevestele vesele dl.. 
Windsor — miercuri 
19,30) ; Domnul PuntUa și sluga 
sa Molii — joi (orele .
Domnișoara Nastasfo — vineri 
(ore]e 19.30) ; Aristocrații — sîm
bătă (orele 19,30), duminică (o- 
rele 10) ; Napoli, orașul miliona
rilor — duminică (orele 19,30). 
Teatrul Evreiesc de Stat : Tine
rețea părinților — marți (orele 
20) ; Sender Blank — miercuri, 
vineri (orele 20) ; He-șale Du- 
brovner — joi (orele 20) , Tewie 
Lăptarul — sîmbătă (orele 20) ; 
Comedianții duminică (orele 20) ; 
Teatrul Țăndărică (sala Orfeu) : 
Păcală — rrarți. miercuri, sîm
bătă (orele 16). duminică (orele 
17) ; Ala-bala portocala — joi 
(orele 16), duminică (orele 11);. 
Frații Liu — vineri (orele .16) ; 
Mina cu 5 degete — sîmbătă, du
minică (orele 20,30). Teatrul Țăn
dărică (sala Academiei) : Ispră
vile viteazului. Heracle — marți, 
miercuri (orele 15). duminică (o- 
rele I7) ■' Pățaniile “n-ei păpuși 
de lemn — Joi (orele 16) ; Po
vestea porcului — vineri (orele 
16) ; Punguța cu doi bani — sîfn- 
bătă (orele 16). duminică (orele 
II). Teatrul satiric muzical „C. 
Tunase“ (sala Savov) • Pe ari-, 
oile revidei - luni, miercuri, joi, 
vineri, sîmbătă. duminică (orele 
20). Teâi ul satiric muzical „C. 
Tănâse" (sala Victoria) : Do, re, 
mi, fa, etc. — Joi. vineri, sîm
bătă. duminică (orele 20). Circul 
de Stat Curaj și voie bună — 
luni, marți, miercuri, joi, sîm
bătă (orele 20,30.) duminică (o- 
re> 16,30 și orele 20 30). An.s«m- 
blu-l C.C.S. : Te clntăm, te slă
vim libertate — Joi sîmbătă (ore- 
re 20) : Din cântecele și dansu
rile popoarelor - duminică (ore
le 29).

jitoarele din Salem 
(orele 20) ; fotoliul 
ri, duminici (orele

din 
(orele

19,30) ;

maila însușirea în fabricație a 
multor mașini și utilaje, în fa
bricarea unor produse chimice 
etc. între oficiile de invenții din 
țările socialiste au loc, de ase
menea, schimburi de experiență 
directe, vizite reciproce etc.

Industria bunurilor de consum 
fabrică un bogat sortiment de 
produse pentru tradiționalul 
pom de iarnă.

Alături de produsele cunoscu
te, cum sînt bomboanele salon 
în foițe de staniol, monezi și 
diferite alte figurine din cioco
lată, fabricile „Dezrobirea“ din 
Orașul Stalin și „Kandid1 din 
Timișoara pregătesc noi surpri
ze : două tipuri de casete care 
conțin diferite cadouri

Numeroase surprize pentru cei 
mici oferă și fabricile de jucării. 
Colectivul Fabricii „Ambalajul 
metalic“ din Timișoara, de 
pildă, a realizat noi tipuri de ju
cării mecanizate ca: „Roata Bel
vedere“ — o miniatură a celei 
din. Parcul Stalin din Capitală— 
și „Carusel cu cai“, iar Fabrica 
„Bucuria copiilor“ din Capitală: 
„Clovnul cu umbrelă", diferite 
păsări, animale etc. Tot în ve
derea pomului de iarnă, între
prinderile din indusria bunurilor 
de consum fabrică numeroase 
jucării din cauciuc și material 
plastic, cum sînt figuri de ani
male, de păpuși, baloane, mingi, 
precum și jucării litografiate, 
globuri multicolore din siclă, un 
sortiment variat de articole de 
confecții, tricotaje, încălțăminte

Cu prilejul „Lunii cadourilor“ 
care se desfășoară de cîteva zile 
in întreaga fără, fabrica „Qua- 
dral“ din Capitală livrează în 
luna decembrie 10.000 perechi 
de șoșoni pentru copii în 10 mo
dele noi și culori diferite.

(Agerpres) 
-----  ---------9-r-------

Tinerii participă 
Ia acțiuni patriotice

Tineretul din satele raionului 
Tulcea a întreprins în acest an 
numeroase acțiuni de interes 
obștesc, printre care transporta
rea a peste 18.000 tone îngră
șăminte naturale și chimice la 
cîmp, plantarea a 80.000 pomi 
fructiferi și puieți în perdele de 
protecție, curățarea a peste 2.300 
ha. izlaz, însiiozarea prin mun
că voluntară a peste 9.000 tone 
plante furajere, participarea în 
număr mare la lucrările de îm
bunătățiri funciare etc. La ac
țiunile de înfrumusețare a sate
lor au participat pînă acum 
5.100 tineri, care au efectuat 
peste 168.000 ore de muncă vo- 
iuntară. Valoarea totală a eco
nomiilor realizate în acest an 
de tineretul din raionul Tulcea 
se ridică la 4.405.321 lei.

(Agerpres)

In orașul Ploești a fost data 
în folosință în acest an o 
nouă șcâaiă medie. în foto-; 
grafie : elevi . în timpul re

creației.
Foto. : A, FOCȘA

Stațiunea de cercetări biolo
gice și geografice de la Stejarul 
— instituție de cercetări și prac
tică a studenților Universității 
,3- I. Cuza“ din Iași, a fost 
creată acum un an în scopul de 
a studia condițiile actuale in 
care se dezvoltă flora și fauna 
in această parte a țării, precum 
și modificările ce survin odată 
cu crearea lacului de acumulare 

barajul hidrocentralei 
’ 1“ de la Bicaz.

Cercetătorii stațiunii urmăresc 
eveduția în timp a o serie de in
diei fizico-chimlci ai 1 apei Bi
striței și afluenților săi, precum, 
și vegetația din această regiune. 
Sînt de asemenea studiațl anu-

miți indici hidrologici fi hidro" 
geologici în legătură cu fenome-, 
nele da erodare a solului, de 
infiltrație d apei etc. O atenție 
deosebită este acordată proble
mei înmulțirii artificiale a unor 
soiuri de pești de mare produc
tivitate ce vor popula marele 
lac de acumulare de la barajul 
hidrocentralei de la Bicaz,

Colectivul stațiunii a prezen
tat recent, la sesiunea științifică 
festivă a Universității ,,d. 1,
Cuza“ din Iași II comunicări 
științifice consacrate rezultatelor 
obținute în această perioadă de 
activitate.

(Agerpres)

...ȘI NORMELE RÂMÎN 
MEREU ÎN URMĂ

(Urmare din pag. l-a) 

porni pe drumurile deschise de 
ei. E o muncă grea și plină de 
răspundere. Minerii- din „briga
da lui Gustr" știu toate acestea;

De aceea în „brigada lui 
Guști“ nimeni nu se lasă pe 
tînjală ; nimeni nu știe ce în
seamnă a întîrzia la șut nemo
tivat ; toți se străduiesc să nu 
rămînă în urmă' cu pregătirea 
tehnică. A face parte din „bri
gada lui Guști" echivalează cu 
un rang de cinste îa Uritarii...

el și a Istorisit discuția cu in
ginerul șef.
- Ne prindem ?
— Vezi bine că ne, prindem 1 

au răspuns toți într-urt glas.
„Atacul'' șî „examenul“ au în

ceput în aceeași zi. intîi printr- 
un plan înclinat, apoi cu „bule
vardul" dip adine,r. cu 
țele", cu tot dichisul.

nimic nu e greu 1 a răspuns 
Petrache Durlă, mînjit de căr
bune pînă peste urechi.

„strădți-

Planul 5-a
ginerul șef -

(Agerpres)

O scenă din film.

s. o. S. ÎN

Planul 5-a declarat in
ginerul șef - e unul din 
cele mai dificile. Stratul 

de cărbune are așezări ciudate. 
Are ondtiiări și dispariții greu 
de dibuit. 'In schimb este un 
strat de cea mai bună calitate. 
Deschiderea va fi foarte grea! 
S-a socotit că s-ar afla acolo 
mii de tone de cărbune coc- 
sificabil.

Augustin Demeter a ascultaț 
gînditor. Și-a împins apoi casca 
pe ceafă. Și-a trecut degetele 
prin părul blond, și a răspuns:

-■ N^^..baîJ .
& Totuși este ur» bai t 
tr Care ? j
- Exploatarea va fi compli

cată I Va fi greu pentru echipele 
de mineri ce vor veni după voi. 

Nici de asta nu-i bai 1 
Cum adică ?
Mă gîndesc să exploatăm 
noi stratul. Cunoscînd fie

care amănunt al deschiderii, 
vom fi ca la noi acasă I ... Bine?

Bine I '
s Trebuie să-mi calific băie

ții mai tineri și la deschidere și 
la exploatare. Să știe de toate.

Augustin Demeter s-a întors la 
brigadă. Și-a privit- tovarășii, 
dar mai stăruitor pe „boboci" : 
Ion Ionică — un tinerel din Dră- 
gășani, Petrache Durlă, din Vi
dele (venit doar în vizită la o 
soră, dar statornicit pînă la 
urmă aici), 
încă vreo cîțiva.
- Noi, fraților, de astăzi por

nim la examen 1 li s-a adresat

într-una 
brigada 

era în plină bătălie. Mă 
uitam la oamenii aceia de vîr- 
ste diferite, d* naționalități di
ferite, cum construiau „orașul 
subteran", pușcînd și armînd și 
trimițtnd undeva afară, cu două 
crațere, piatra smulsă din 
mul lor,, spre stratul atît de 
țios.

Munceau preocupați, și 
tuși, din cînd în cînd, cu fieca
re metru de înaintare cucerit, 
pe obraji li se reflecta bucuria.

Era în mișcările lor atîta pre
cizie și atîta economie de par
că î-ar fi condus cine știe ce 
resort tainic, de o desăvîrșită 
armonie. Să fi fost rațiunea fe
brilă a lui Augustin Demeter pe 
care ortacii știau s-o deslușeas
că dintr-un gest, dintr-o privi
re ? Să fi fost în toată price
perea fiecăruia, siguranța fiecă
ruia, inventivitatea fiecăruia, 
îngemănate cu priceperea, si
guranța și inventivitatea șefului 

brigadă ? Sau și una și alta? 
bună seamă că și una 

alta și încă ceva : mai 
preț decît toate : conștiința 
de muncitori înaintați, de

Mă aflam acolo 
din zilele cînd

dru- 
pre-

to-

la
Florea Chelaru și

: de
De

de 
lor
oameni care creează cu pasiune 
și abnegație pentru ei, pentru 
cei ce muncesc, pentru socialism. 
La ffeșirea din șut, cînd ne în
dreptam spre casă, șeful de bri
gadă i-a întrebat :
- Ce ziceți băieți ? A fost 

greu ?
«« Cînd vrei să realizezi ceva,

Trecînd pe la administra* 
ție, m-a ispitit curiozita
tea să cercetez cîteva 

state de salariu ale brigăzii. 
Cifrele mi-au vorbit încă o da
tă despre oamenii aceștia și 
tot atît de tulburător ca și fap
tele., Poate că, într-un fel, ele 
mi-au purtat gindul mai de
parte de el, acasă la familiile 
lor, la fetița lui Augustin Deme
ter, Marta, la copiii celorlalți, 

in state scria ; Augustin De; 
meter ; 2.800 
lună... Ionică 
lei pe lună... 
1.800-2.000 Iei

In subtext : 
lipsită de griji, cărți, haine, ju
cării, distracții... Și încă ceva : 
1,90 m.c. de om pe schimb, în 
loc de 1,40 m.c. cit e norma 1 
De unde se vede că normele 
rămîn mereu în urmă.

Au și cifrele graiu-l lor. Cele 
înscrise în dreptul brigăzii lui 
Augustin Demeter vorbesc nu 

■numai despre''.- cele pomenitei 
mai sus.' Ci și despre statorni- ■■ 
cia în muncă, despre priete
nie și creație,, despre ceea ce 
înseamnă școala muncii și a 
vieții socialiste.

„Cînd am venit la mină, măr
turisește Augustin Demeter, 
n-aș fi avut ce scrie în autobio
grafie... Cînd am intrat în par
tid nu știam cu ce să încep.,. 
Aș fi vrut să încep așa : 
cum opt ani 
ganizația de 
să înțeleg că

...Au
flăcăi 
toată 
ter a fost decorat cu „Ordinul 
Muncii“ clasa a lll-a și cu „Me
dalia Muncii". Din 1958 e mem
bru de partid.

...Zi de zi, autobusul de la 
Lupeni aduce aici la Uricani alți 
tineri pe care orașul îi primește 
generos cu brațele deschise.

- 3.000 lei pe 
Ion - 2.000-2.400 
un vagonetar i 

pe lună.
viață omenească

trecut 
sînt 
firea.

„A-
Partidul, prin or- 
tineret, m-a făcut 
sînt om..." 

opt ani. Cei nouă 
astăzi bărbați în 
Augustin Deme-

COSMOS
Tînărul scriitor Troian, pro- 1 

punlndu-și să scrie un roman 
științifico-fantastic, se adresează 
pentru ■ documentare Institutului 
de cercetări cosmonautice. Aco
lo, savantul Evgheni Petrovici 
Kornev (întruchipat de cunoscu
tul actor sovietic furi Perever- 
zev) îi vorbește scriitorului des
pre perspectiva cercetărilor, iar 
tineri lucrători ai Institutului, ca 
entuziaștii Andrei Gordienko son 
Grișa Somon îl familiarizează pe 
Troian cu tainele laboratoarelor 
in care se construiește și se ex
perimentează aparatura viitoarei 
rachete destinată să transporte 
oameni în Cosmos. Urmărind în 
noul film sovietic „S.O.S. în 
Cosmos", alături de Troian, rea
lizările Institutului, calma și în- 
crezătoarea siguranță a cercetă
torilor, ne convingem că planu
rile îndrăznețe privind călătoria 
omului în Cosmos vor deveni 
peste nu prea mult timp reali
tate în Uniunea Sovietică. A- 
ceasta convingere scriitorul și-o 
concretizează în romanul științi 
fico-fantastic ale cărui peripeții 
le vom urmări pe ecran.

Transpunîndu-se în viitor, Tro
ian (S. Filimonov) imaginează 
nava cosmici gata construită și 
alcătuiește echipajul ei din cer
cetătorii institutului. Comandant 
este numit, firește, experimenta 
tul Evgheni Petrovici Kornev. 
devenit în roman vechi cosmo
naut, iar printre membrii echi 
pajului vom regăsi, desigur, pe 
tinerii Andrei Gordienko și. 
Grișa Somov. Se mai adaugă lo
godnica lui Andrei, doctorița 
Elena Mihailovna, un operator 
cinematografic plin de inițiativă 
și o studentă care-și dedică lu
crarea „planetelor mici" și care 
se duce să facă practică pe sta
țiunea interplanetari de pe sa-

telitul artificial
ba.“. Această stațiune constituie 
prima escală a rachetei „Rodi
no", a cărei destinație finală e 
planeta Marte.

Pe satelit, cosmonauții sovie
tici primesc vizita a doi cosmo
nauti americani, Werst și Clark, 
care se pregătesc și ei să zboare 
in Marte. Această întâlnire pri
lejuiește filmului demonstrația 
a două concepții de viață dife
rite: frumusețea etică a omului 
sovietic in opoziție cu morala 
descompusă, la ordinea zilei, în 
statele dominate 
Sovieticii
rare 
tre

sovietic „Druj-

sînt
și ajutor 
popoare

de trustmeni. 
pentru colobo- 

reciproc în- 
in activitatea

CRONICA
entru cucerirea pașnică a Cos- 

nasului. Cînd americanii cer per
misiunea să decoleze pentru zbo
rul în Marte de pe satelitul 
„Drujba", sovieticii se declară 
imediat de acord atitudine
semnificativă pentru orientarea 
savantilor sovietici. Trustmenii 
in schimb sînt pentru concuren
ta dusă pinii la extrem. Mister 
larting, de exemplu, în slujbu 
ăruia se află Tverst și Clark 
lorește neapărat ca oamenii lui 
■i ajungă primii in Marte. Doar 
igențiile sale de reclamă se în
trec deja în popularizarea „te
renurilor de pe Marte“, prin 
cumpărarea cărora unii cetățeni 
creduli speră în mod naiv să-și 
ridice brusc averea. Așadar, 
IFerst și Clark sînt siliți de stă
pânul lor la riscul cel. .mai ab
surd, iar racheta americană 
„Taifun“ pornește în Cosmos 
fără cea mai elemeritară pregă
tire, în timp ce pentru zborul

sovieticilor se cântărește minu
țios fiecare amănunt, grija pentru 
viața și sănătatea omului slînd 
pe primul plan.

Cei de pe „Taifun“ emit cî- 
teva reportaje senzaționale de 
reclamă, spre plăcerea lui mis
ter rlarling, dar pierd in curând 
direcția și sînt amenințați să 
cadă în soare. Pornită mai târ
ziu, după o serioasă pregătire, 
racheta „Rodina“, avînd la bor- 
dul ei pe Kornev și Gordienko, 
se apropie fără incidente 
Marte, dar recepționează 1 
în acel moment semnalele 
S.O.S., lansate în Cosmos 
IPerst și Clark. Riscîndu-și viața

FILMULUI

de 
chiar 

I de 
I de

sovieticii, credincioși eticii so
cialiste, pornesc fără șovăire la 
salvarea americanilor. Curajul, 
sîngefe rece și priceperea știin
țifică îi fac si izbutească. Iată 
o nouă lecție dată adepților 
„războiului rece", — o nouă do
vadă că oamenii sovietici luptă 
pentru prietenia între popoare. 
In timpul unui popas forțat pe 
planeta Icar, salvatorii și salva- 
ții se cunosc mai bine și se 
împrietenesc. Interesantă și emo
ționantă este discuția dintre Kor- 
nev și Werst. Obosit, descurajat 
și sătul de modul său de viață 
Werst bleștemă Pământul. „Eu 
îl binecuvântez“, răspunde Kor
nev, căci Pămintnl m-a învățat 
toată știința mea, m-a învățat 
să cred în om și șă dedic omu
lui toate forțele mele“.

Prin sacrificiul lui Grifa . So
mon cei patru sînt in cele din 
urmă readuși pe Pământ. In Pa
tria Sovietică o mulțime entu-

ziastă îi așteaptă pe cosmonauți. 
Ulark, sintetizând învățămintele 
trase din contactul cu sovieticii, 
(lin confruntarea celor două e- 
lieii spune: „Nu regret nimic. 
Am învățat că o parte din oa
meni sînt mai buni decît îi cre
deam“. „Dar acum te vei odihni?“ 
e întrebat Kornev. „Numai pe 
Marte“ — răspunde el zimbind. 
Replica nu surprinde, ea confir
mă doar ce demonstrase întregul 
film : abnegația, curajul și per
severența în muncă ale oamenilor 
sovietici. Această replică se ar
monizează și cu ultima scenă a 
filmului. Scriitorul Troian ca- 
re-și citise romanul celor de la 
institut, ridicâsulu-și ochii de pe 
ultima filă, întreabă cu timi
ditate: „Oare nu e prea fantas
tic ? Oare nu e exagerat ?“ „Nu 
e exagerat", răspunde cu încre
dere același Kornev. „Căci dacă 
azi abia pornim la cucerirea Cos
mosului, mâine vom fi stăpânii 
lui. Succes, tînără generație !“ 
Răspuns care rezumă mesajul 
acestui film atît de emoționant 
și realizat cu atîta sobrietate și 
discreție (regia A. Kozît și M. 
Karinkov).

De-a lungul întregului film, 
și în situațiile cele mai grave, 
sau mai patetice, oamenii se 
Comportă calm și vorbesc în 
mod firele, fără exagerări melo
dramatice, ceea ce mărește forța 
convingătoare a scenariului. Arta 
operatorului și excelenta reali
zare a filmărilor combinate, a 
trucajelor, creează o poezie deo
sebită scenelor de anticipație 
științifică.

Iată un film care înflăcărează 
imaginația tineretului, purtin- 
du-l pe aripile fanteziei spre 
zilele minunate cînd omul va 
păși direct in Cosmos.

E. SILVAN
PRONOSPORT

Martura.no


Lucrările celui de-al Vll-lea
Congres al P. M. S. U.

Q-N.U. i Adoptarea unei rezoluții 
propuse de delegația R.P.Romine

BUDAPESTA 4. — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
ziua de 4 decembrie cel de-al 
Vll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și-a 
continuat lucrările.

Gyula Kallai, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a prezentat ra
portul comisiei de rezoluții. In 
aplauzele . puternice ale asisten
ței a luat cuvîntul Janos Kadar, 
prim secretar al C.C. al P.M.S.U., 
pentru a trage concluziile la 
primul și al doilea punct de pe 
ordinea de zi (raportul de acti
vitate al C.C. al P.M.S.U. și 
Directivele cu privire la sarci
nile economice și la pregătirea 
celui de al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale). El a subliniat că se 
poate afirma că cel de-al Vll- 
lea, Congres al P.M.S.U. aprobă 
liniă politică- a ultimilor 3 ani 
și cere totodată ca această linie 
politică să fie urmată de acum 
înainte cu și mai multă hotă- 
rîre, consecvență și elan. Vorbi
torul a arătat că la congres au 
luat cuvîntul delegații a peste 
30 de partide frățești, printre 
care și tovarășul N. S. Hruș- 
ciov. Acești delegați în cuvîn- 
tările lor au arătat că consideră 
linia politică a P.M.S.U» ca o 
linie marxistă; comunistă, că 
șînt solidari cu această politică. 
„Acesta este pentru noi un lu
cru deosebit de impbrtant — a 
arătat Janos Kadar, pentru că 
în persoana delegaților partide
lor frățești clasa muncitoare 
internațională este prezentă la 
congresul nostru și își spune pă
rerea despre politica noastră“. 
In continuare, fov. Kadar s-a 
referit pe larg la o serie de pro
bleme ridicate în congres pri
vind activitatea de partid în do
meniul economic, cultural și al 
vieții interne de partid.

După aceasta congresul a a- 
probat în unanimitate documen-

O însemnată 
contribuție 

la dezvoltarea 
relațiilor 

romino* irakiene
’’ BAGDAD 4 (Agerpres). — 
La Bagdad a avut loc festivi
tatea de închidere a primei ex
poziții industriale organizată de 
Camera de Comerț a R.P. Ro- 
mine, în capitala Irakului. Acea
stă expoziție a fost deschisă pe 
timp de 22 de zile. La festivi
tatea de închidere a expoziției 
au luat parte Ibrahim Kubba, 
ministrul Reformei Agrare și 
ministru ad-interim al Industriei 
Petrolifere, Abdul Latif Aș-$a- 
waf, ministrul Comerțului, func
ționari superiori de la Pa
latul de Stat Irakian, oameni 
de afaceri, reprezentanți ai pre
sei și radiodifuziunii irakiene.

A luat parte Ion Georgescu, 
ambasadorul R.P. Romine la 
Bagdad.

Urmașii lui Pavel
9

Ko rceaghin
La 5 decembrie 1936, Congre

sul extraordinar al Sovietelor a 
adoptat Constituția U.R.S.S. A- 
ceastă zi este o sărbătoare lumi
noasă a întregului popor sovie
tic. Acest document consfințește 
pentru prima oară în istorie în
făptuirea unei orînduiri sociale 
în care rușinoasa exploatare a 
omului de către om a fost des
ființată. Conținutul de bază al 
Constituției U.R.S.S. este demo
cratismul adevărat al statului

Pe strada Gorki, în imediata 
apropiere a Pieții Pușkin, lingă 
Casa Artiștilor, ne-am oprit lin
gă o casă veche cu etaj pe care 
se află o placă memorială. Aici 
a locuit Nikolai Ostrovski.

Am pătruns cu emoție în cele 
două încăperi modeste in care 
a trăit și a lucrat in ultimii ani 
ai vieții sale zbuciumate autorul 
nemuritoarei opere „Așa s-a că
lit oțelul".

Toate sînt aici aidoma Ca pe 
vremea cînd Nicolai Ostrovski. 
deși imobilizat in pat de 
boala necruțătoare, continua 
să lucreze cu pasiune. Nici pa
ralizia progresivă, nici orbirea 
nu l-ou putut împiedica pe 
Ostrovski să lase tineretului de
ceniului al 4-lea, generațiilor 
viitoare, nemuritoarele pagini 
autobiografice cărora le-a dat 
viață Pavel Korceaghin. Nemai- 
puțind scrie el a dictat cărțile 
care au făcut înconjurul lumii 
fiind tipărite pină acum în 54 
de limbi. Pilda lui Korceaghin o 
devenit simbolul dîrzeniei comu
niste, un exemplu pentru milioa
ne de tineri sovietici constructori 
ai comunismului, pentru tineri 
care se avintă în înălțarea edifi 
ciului socialist.

Am regăsit astăzi pilda 
lui Pavel Korceaghin in multe 
locuri pe care le-am vizitat. 

tele prezentate la primele două 
puncte ale ordinei de zi.

In continuarea lucrărilor Con
gresului s-a trecut la cel de al 
treilea punct al ordinei de zi. 
Gyorgy Marosan, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a prezentat rapor
tul asupra modificărilor la sta
tutul P.M.S.U.

La discuții au luat cuvîntul 
delegații Janos Kiss, Janos 
Arvai, Maros Jossefne, Sandor 
Jakab, Gyula Toții.

Gyorgy Marosan a tras apoi 
concluziile la discuții. Congre-

Darul oferit de delegația P.C.U.S.
Comitetului Central al P.M.S.U.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
— La 4 decembrie N. S. Hruș
ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și membrii delegației 
P.C.U.S. la cel de-al Vll-lea 
Congres al P.M.S.U. au făcut o 
vizită la Comitetul Central al 
P.M.S.U. In numele membrilor 
delegației P.C.LLS. tovarășul 
N. S. Hrușciov a oferit în dar 
Comitetului Central al P.M.S.U. 
tabloul lui F. 1. Golubkov „V. I. 
Lenin în cabinetul de lucru“. 
Placa metalică fixată de rama 
tabloului.. poartă următoarea in
scripție : „Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist

Raportul de forțe s-a schimbat 
în favoarea socialismului

O cuvîntare a Iul W. Gomulka
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
P.A.P., cu prilejul Zilei minerului 
la 3 decembrie a avut loc la 
Zabrze, (Silezia superioară), o 
ședință festivă în cadrul căreia 
W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a rostit o cu
vîntare. El a vorbit despre rea
lizările șl lipsurile industriei ex
tractive miniere din Polonia și a 
expus sarcinile trasate minerilor 
de partid și guvern pentru anul 
1960.

Referindu-se în continuare la 
situația internațională, W. Go
mulka a spus : In lumea de azi, 
împărțită în două sisteme sociale 
opuse unul altuia — sistemul 
socialist și sistemul capitalist, 
producția joacă un rol deosebit 
de important în determinarea 
căilor de rezolvare a contradic
țiilor existente între aceste sis
teme. Noi, lăgărul nostru socia
list și sistemul nostru, deschidem 
omenirii calea rezolvării pașnice. 
Noi deschidem această cale nu 
numai prin lupta largă, mondi
ală, pentru pace, ci și prin dez
voltarea forțelor noastre de pro
ducție și dezvoltarea multilate
rală a tuturor țărilor socialiste.

sovietic. Ea consfințește proprie
tatea obștească asupra mijloace, 
lor de producție, afirmă și garan
tează drepturile și libertățile cu
cerite de poporul sovietic, asi
gură participarea hotărîtoare a 
celor ce muncesc la conducerea 
statului.

Anii care au trecut de la adop
tarea Constituției U.R.S.S. au 
fost anii adincirii și lărgirii cu
ceririlor socialismului și ale de
mocrației sovietice. înfăptuirea

Mulți dintre tinerii din brigăzile 
muncii comuniste duc mai de
parte flacăra eroismului din anii 
războiului civil, ai primelor cin
cinale. „Să muncim și să trăim 
in chip comunist“ Aceste cu
vinte le-am văzut înscrise in 
multe locuri din Moscova.

NOTE 
DE DRUM

Problema educației comuniste, 
a creării unui om nou este acum 
o preocupare de frunte a parti
dului, a comsomolului, a tuturor 
oamenilor sovietici. Trecînd îm
preună cu inginerul Boris Mihai- 
lovici Ghenis, șeful documentăiii 
tehnice a uzinei, prin secția 
unde mașinile transformă singu
re metalul brut în rulmenți de 
diferite dimensiuni am aflat des-, 
pre o consfătuire cOmsomolistă 
întrucîtva neobișnuită. Am primit 
lămuriri suplimentare de la Ele
na Stepanova Popova, locțiitor 
al secretarului comitetului de 
partid al uzinei. Tinerii au dis
cutat cu înflăcărare ceasuri în
tregi la consfr.țuirea lor unica 
problemă Ir -diă pe ordinea 
de zi : „Ești pregătit să trăiești 

sul a adoptat în unanimitate 
{modificările la statutul P.M.S.U.

La următorul punct de pe 
(ordinea de zi Gyula Fodor a 
I prezentat raportul comisiei de 
; revizie, care a fost adoptat în 
I unanimitate. A urmat apoi la 
cuvînt Șandor Harmati, care a 
prezentat raportul comisiei de 
apel a congresului.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești frățești din 
Turcia, Izrael, Suedia, Bolivia, 
Martinica, Islanda, Iordania, Si
ria, Liban și Iran.

Ungar din partea delegației Par
tidului Comunist al Uniunii So 
vietice la Congresul al Vll-lea 
al P.M.S.U.“.

In numele Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., J. Kadar, care 
a primit tabloul, a adus calde 
mulțumiri delegației P.C.U.S. 
pentru acest dar valoros.

La solemnitatea remiterii da
rului au fost de față Ferenc 
Miinnich, Gyorgy Marosan și 
Karoly Kiss.

După remiterea darului, între 
membrii delegației P.C.U.S. și 
conducătorii P.M.S.U. a avut 
loc o convorbire prietenească.

Dacă astăzi principiile coexis
tenței pașnice și întrecerii pașnice 
nu mai sînt respinse de lumea 
capitalistă, acest lucru se dato- 
rește în primul rînd faptului că 
Uniunea Sovietică, forța princi
pală a lagărului socialist, a 
săvîrșit în ultimii am un salt 
uriaș înainte în dezvoltarea in
dustriei sale, a agriculturii, teh
nicii, științei și celorlalte domenii 
ale vieții. Intr-o serie de domenii 
ale științei și tehnicii ea a depășit 
deja cu mult cele mai dezvoltate 
țări capitaliste, fapt dovedit în 
modul cel mai elocvent de sate
liții și rachetele cosmice sovie
tice. Toate celelalte țări socialiste 
— R. P. Chineză, țările de 
democrație populară, inclusiv 
țara noastră, și-au sporit, de 
asemenea considerabil potenția
lul de producție și au obținut o 
dezvoltare multilaterală.

In lumea împărțită în lagăre 
raportul de forțe s-a schimbat în 
favoarea socialismului. A crescut 
puterea lagărului statelor socia
liste, iar principalul izvor al 
creșterii forțelor lagărului nostru 
este dezvoltarea economiei fiecă
rei țări socialiste.

marilor sarcini de construire des
fășurată a societății comuniste 
hotărîte de Congresul al XXI-le i 
al P.C.U.S. este indisolubil legată 
de dezvoltarea inițiativei crea
toare a milioanelor de oameni 
sovietici, de participarea lor 
crescîndă la conducerea statului, 
economiei și culturii.

Cu prilejul zilei Constituției 
U.R.S.S. publicăm materialul 
,(Urmașii lui Pavel Korcea
ghin“- 

în comunism ?“ Inițiativa organi
zației de partid și comsomoliste 
de la Uzina de rulmenți nr. 1 de 
a se aborda acest subiect a 
pornit de la exemplul muncito
rilor de la secția de strunguri și 
automate a Uzinei de rulmenți 
din Kuibîșev care, de 11 ani, 
trăiesc în chip comunist. Cei de 
la Kuibîșev au renunțat în secția 
lor la funcția de controlor teh
nic, iar mai tîrziu și la funcția 
de calculator. Fiecare muncitor 
a învățat să urmărească calita
tea producției sale, să țină evi
dența muncii și să-și calculeze 
salariul. Astfel au fost reduse 
considerabil rebuturile, a dispă
rut cheltuirea sistematică a unor 
surplusuri din fondul de salarii. 
Acum muncitorii de la această 
secție, care au rezolvat atît de 
simplu problema participării la 
conducerea directă a producției, 
luptă pentru un înalt nivel de 
civilizație la locul de producție.

Referatul organizației comso
moliste a subliniat că in Uni
unea Sovietică munca a devenit 
pentru oqmeni o necesitate vi
tală. In capitalism oamenii con
siderau că timpul . consacrat 
muncii este- un timp , pierdut, rupt 
din viață. Oamenii societății co
muniste, dimpotrivă, consideră 
timpul de muncă cc principală

NEW YORK 4 (Agerpres). - 
Corespondență specială: Comi
tetul de tutelă al Adunării Ge
nerale O.N.U. a adoptat la 4 de. 
cembrie cu mare majoritate de 
voturi o rezoluție propusă de de. 
legația R.P. Romîne cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului pri
mar în teritoriile nzuatoname de 
sub tutela O.N.U. (foste colonii). 
Proiectul propus de delegația 
R. P. Romîne reamintește re
zoluția Adunării Generale din 
1949 care consideră lichidarea a- 
nalfabetismului ca o problemă 
fundamentală a dezvoltării ace
stor teritorii. Constatînd că la 
10 ani după adoptarea acestei 
hotărîri de către . Adunarea Ge
nerală, progresele realizate sînt 
Încă foarte slabe, rezoluția reco-

Pentru o echitabilă 
reprezentare în alegerea 
președintelui Adunării 

Generale a O.N.U.
— Cuvîntul reprezentantului R. P. Romine —

NEW YORK 4. — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
cadrul dezbaterilor din Comitetul 
Politic Special cu privire la apli
carea cu consecvență a princi
piului reprezentării geografice 
echitabile la alegerea președin
telui Adunării Generale a O.N.U., 
a luat cuvîntul la 2 decembrie 
reprezentantul R. P. Romîne, 
George Macovescu, care a spus 
printre' altele : Să privim lista 
președinților Adunării Generale, 
de la înființarea O.N.U. și pină 
azi, și dacă vom avea curiozi
tatea șl răbdarea de a face un 
calcul elementar, vom afla că din 
14 președinți; 5 au fost repre
zentanți ai țârilor Europei Occi
dentale șl Commonwealth-ului, 5 
ai țărilor asiatice, 4 ai țărilor la- 
tino-americane șl nici unul din 
țările Europei răsăritene. Acestea 
sînt cifrele, exprimind o reali
tate, și după cîte se știe, cifrele 
sînt de o încăpățânare nelimitată 
în demonstrarea adevărului. S-a 
adus aci argumentul că alegerea 
președintelui Adunării Generale 
nu este o acțiune de natura re
partiției și a rotației geografice, 
ci ține de realitățile șj capacită
țile unei personalități sau alteia. 
Vreau să apreciez, d-le președin.

In fotografie : tineri montorî comsomoliști de la Uzina meta
lurgică din Karaganda

formă de manifestare a activi
tății vitale a omului.

Deschizînd conferința, redac
torul principal al revistei „Tînă- 
rul Comunist“, L. Karpinki, a 
spus că la baza pregătirii de a 
trăi în comunism se află dorin
ța fiecărui om de a-și consacra 
întreaga energie, toate forțele 
sale creatoare luptei pentru con
struirea societății comuniste. A 
lupta pentru societatea comu
nistă înseamnă a crea valori 
materiale și culturale superioa
re, înseamnă a lupta ca omul 
să nu se abată nici o clipă de 
pe drumul luptei, ca să nu lune
ce la un moment dat pe o pote
că îngustă care să-l ducă in 
mlaștină.

B. Popov, de la secția sculerie, 
și L. Aliapin, de la secția de re
parații mecanice, au vorbit des
pre atitudinea comunistă față 
de muncă.
- Cu toții ați văzut, mîndria 

noastră - secția automată - a 
spus B. Popov. Comparați felul 
în care se prelucrează inelele 
la strunguri în secția automată 
și felul în care se făcea această 
operație înainte. Sau, de exem
plu, băieții noștri s-au dus să 
planteze pomi în parcul „Patru
zeci de ani ai U.T.C.L.“, cu ini
mile pline de bucurie la gîndul 
că își consacră munca folosului 
tuturor.
- Fiecare dintre noi este mîn- 

dru de profesia sa, este mindru 
de faptul că aduce un folos pa
triei și in aceasta vede sensul 
vieții sale, a spus L. Aliapin.

Alți vorbitori au criticat pe ti
nerii rămași în urmă, pe acei 
care nu s-au ridicat încă la ni
velul corespunzător epocii con
strucției comunismului.

Există printre noi eroi ? - s-au 
întrebat unii. 

mandă puterilor administrante 
să ia toate măsurile necesare în 
vederea dezvoltării învățămîntu. 
lui primar pentru populația teri, 
toriilor neautonome, în așa fel 
îneît acest învățămînt să ajungă 
în cel mai scurt timp posibil la 
același nivel cu învățămîntul pri
mar în țările avansate și invită 
puterile administrante să comu
nice secretarului general la a 
17-a sesiune a Adunării Generale 
măsurile luate și progresele rea
lizate în ce privește organizarea 
învățămîntului primar, universal, 
gratuit șl obligatoriu în vederea 
lichidării analfabetismului în 
rîndurile populației din aceste 
teritorii.

Numeroase delegații printre 
care cele ale Venczuelei, Iraku
lui, Marocului au luat cuvîntul în 
sprijinul propunerii romîne.

te, că noi nu lăsăm cîtușl de pu
țin de o parte considerentul ca
lităților șl capacităților necesare 
președintelui Adunării Generale. 
Dar, să-mi fie îngăduit să în
treb : aceste calități șl capacități 
apar numai pe anumite meridia. 
ne, iar pe altele nu? Noi, cei care 
activam în cadrul O.N.U. avem 
obligația față de popoare, față 
de puternicul curent al opiniei 
publice mondiale, să instaurăm, 
prin faptele noastre, în acest for 
internațional spiritul șl concepția 
coexistenței pașnice. Acest prin
cipiu, care pătrunde tot mai a- 
dînc în relațiile internaționale, 
nu este o simplă formulă teore
tică, ci este impus de realitățile 
celei de-a doua-părți a veacului 
nostru. Or, este clar că nu se 
acționează în acest spirit, atunci 
cînd din considerente străine 
Cartei, sînt împiedicate unele 
state să-și manifeste egalitatea 
în drepturi cu alte state. Este d: 
datoria noastră să ne sezisăm 
de o asemenea situație și să ne 
unim. eforturile pentru a lichida 
ultimele rămășițe ale unei con
cepții dăunătoare unui for cu 
adevărat internațional, dăunătoa
re păcii mondiale.

k

“ Arătați-mi un erou 1 — a 
cerut de la tribună A. Gavrilin 
(secția de vergele și țevi). Vreau 
să întîlnesc un om care a făcut 
o faptă eroică în timp de pace. 
Cum arată el ? Poți învăța de 
la el ?

Probabil că această problemă 
interesa pe toți și iată de ce 
au avut un răsunet unanim cu
vintele rostite de N. Dolghinova, 
care lucra ca strungăriță la sec
ția de rulmenți cu bile.

— Gavrilin dorește să i se a- 
rate un erou. Să privească în 
jur : cit de mulți oameni minu
nați lucrează în uzină. Să luăm 
de exemplu brigada condusă de 
Valea Hodorova, controlor de 
la secția de rulmenți cu bile. Cît 
de modeste și totodată eroine 
sînt aceste fete I Doar lucrul 
principal nu este chiar fapta 
eroică insăși, ci dorința de a o 
săvîrși.

La consfătuire s-a vorbit mult 
despre eroism. Oare eroismul 
este neapărat legat de noțiunea 
de mitralieră, sabie, focul lupte
lor ? Oare fapte eroice sînt po
sibile numai în împrejurări ex
traordinare ?
- Nu, a răspuns în cuvîntul 

de încheiere L. Karpinski. Trebuie 
să ne arătăm devotamentul față 
de cauza comunismului zi de zi, 
prin fapte mici, dar importante 
și folositoare.

...Așa i-am descoperit intr-un 
colț al Moscovei pe urmașii lui 
Pavel Korceaghin I

Z. FLOREA 
I. MANEA .

Vedere«

tier nou

unul car-

construit

din Stallnvaroș, R.P.

Ungară.

Din toate colțurile lumii
VIZITA LUI P. P. LOBANOV 

IN BIRMANIA

RANGOON 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., P. P, Loba- 
nov a sosit la Rangoon la invi
tația președinților Camerelor par
lamentului Birmaniei.

P. P. Lobanov va fi oaspete 
al parlamentului birmanez pînă 
la data de 14 decembrie. Cu a- 
cest prilej el va vizita nu
meroase orașe din țară și va cu
noaște monumentele de artă ale 
capitalei Birmaniei.

CONFERINȚA DE LA GENEVA

GENEVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite: In cadrul șe
dinței din 4 decembrie a confe
rinței celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, care a fost pre
zidată de reprezentantul Marii 
Britanii, âu fost discutate amen
damentele aduse de delegația 
Uniunii Sovietice la proiectul 
de articol cu privire la admi
nistrator și personal.

Următoarea ședință a confe
rinței va avea loc la 7 decem
brie.

GREVELE PETROLIȘTILOR 
DIN LIBAN

BEIRUT 4 (Agerpres). - La 
3 decembrie, aproape. 500 de 
soții, copii și rude ale muncito
rilor greviști de la societatea 
petroliferă engleză „Irak Petro- 
leum Company“ au încercat să 
pătrundă în clădirea Parlamen
tului libanez cu intenția de a 
rămîne acolo „pînă cînd gre
viștii vor fi reprimiți la lucru“.

113 muncitori de la această 
societate, care lucrează la rafi- ■ 
năria de petrol din Tripoli, au l 
declarat greva foamei, cerînd . 
să fie primiți din nou la lucru. 1

Primul ministru al Libanului. I 
Rașid Karami, răspunzînd la o 
interpelare făcută în parlament 
în legătură cu grevele munci- | 
torilor petroliști, a declarat că 
„guvernul nu este în măsură să 
constrîngă societatea să repri
mească la lucru pe greviști“,

SPECIALIȘTI TURCI
FAC PRACTICA IN U.R.S.S.

ISTANBUL. - La 2 decem
brie un grup de specialiști turci 
din industria sticlei, alcătuit din 
22 de persoane, a părăsit Is-

ULAN-BATOR. — După cum 
transmite agenția Montame Re
publica Populară Mongolă a 
trimis în mod gratuit în Repu
blica Democrată Vietnam 100.000 
de vite drept ajutor prietenesc 
pentru dezvoltarea creșterii ani
malelor.

CAIRO. — La 2 decembrie 
primul grup al specialiștilor so
vietici a plecat din Cairo la locul 
de construcție a barajului de la 
Assuan.

WASHINGTON. - La 2 decern, 
brie P. Vutov, ministru pleni
potențiar al R. P. Bulgaria în 
Statele Unite, a înmîriat copiile 
scrisorilor de acreditare secreta
rului de stat al S.U.A., Chrjstian 
Herter. P. Vutov a declarat că 
restabilirea relațiilor dintre țara 
Sa și Statele Unite, întrerupte 
în 1950, va contribui la pacea 
internațională,

BONN. — Ca urmare a trata
tivelor încheiate la 3 decembrie, 
miniștrii de război ai R.F.G. și 
Angliei. Strauss și Watkinson, 0u 
căzut de acord asupra întăririi 
colaborării în domeniul produc
ției de armament. După cum 
anunță agenția D P.A., ei au că
zut de acord să recomande pen
tru înzestrarea trupelor N.A.T.O. 
noua rachetă engleză Bine Water 
care poate purta încărcături 
atomice.

BAGDAD. Populația Irakului- 
a primit cu mare bucurie vestea i 
despre însănătoșirea primului 
ministru Kassem La 4 decem
brie sute de mii de locuitori ai 
Bagdadului au organizat o de
filare festivă pe străzile centrale 
ale orașului spre Ministerul Apă
rării unde se află reședința pri
mului ministru. La defilare au 
luat parte delegați:' sosite la 
Bagdad din diferite regiuni ale 
țării.

LENINGRAD. A luat sfîrșit în
cercarea în larg a spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin“. Co
misia de stat a semnat un act 
în baza căruia de acum înainte 
nava face parte din flota sovie
tică de spărgătoare de gheață. 

tanbulul plecînd în Uniunea So
vietică pentru șase luni de prac
tică la Gus-Hrustalnîi. La 
înapoiere în patrie acești specia
liști vor lucra la uzina care se 
construiește în regiunea Tuzla 
(în apropiere de Istanbul) cu 
ajutorul Uniunii Sovietice.

întreprinderea va fi echipată 
complet cu utilaj sovietic și va 
intra în funcțiune la începutul 
anului 1961, fiind cea mai mare 
întreprindere de acest fel din 
Orientul Apropiat.

CONGRES AL TINERETULUI 
DIN AMERICA LATINA

SANTIAGO DE CHILE 4 
(Agerpres). — La Santiago a 
avut loc o reuniune la care au 
luat parte 60 de conducători ai 
organizafiilor de tinpret din 
țările Aniericii Latine. La 
reuniune s-a adoptat hotărîrea 
de a se organiza un congres al 
tinerelului din America Latină, 
care va avea loc in luna iulie a 
anului viitor la Havana.

LORDUL LATAM : „MII DE FA
MILII TRĂIESC IN CONDIȚII 

ÎNGROZITOARE”

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Păturilor sărace ale populației 
din Anglia le vine tot mai greu 
să-și găsească locuințe. Numă
rul caselor construite de autori
tățile locale se reduce continuu, 
au declarat doi membri laburiști 
ai Camerei Lorzilor la 3 decern-1 
brie în cadrul dezbaterilor care 
au avut loc în Camera Lorzilor 
pe marginea problemei locuin
țelor.

„In problema locuințelor nu 
poate avea loc o îmbunătățire 
serioasă atîta timp cît guvernul 
nu adoptă măsuri împotriva pro
fiturilor înalte ale societăților 
ce se ocupă de construcția de lo
cuințe și împotriva procentelor 
ridicate obținute de financiari“, 
a declarat, lordul Stonam.

Lordul Latam a declarat că 
„mii de familii trăiesc în con«

Eisenhower 
a sosit la Roma

Discursul rostit înainte de plecarea din S.U.A.
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

■— La 3 decembrie, cu o jumă
tate de oră înainte de a pleca 
cu avionul din Washington, Ei
senhower, președintele Statelor 
Unite ale Americii, care va face 
o călătorie în 11 țări din Eu
ropă, Asia și Orientul Apropiat, 
a rostit un discurs radiodifuzat 
și televizat de posturile S.U.A.

Președintele Eisenhower a ca
racterizat călătoria sa de trei 
săptămîni drept o „misiune de 
bunăvoință“. El a declarat că 
prin călătoria sa speră să asi
gure o mai bună înțelegere a 
politicii S.U.A. și să cunoască 
mai îndeaproape pe „prietenii“ 
S.U.A. Eisenhower a declarat că 
va încerca să dovedească că Sta
tele Unite doresc cu cea mai 

.mare seriozitate slăbirea încor
dării care dezbină omenirea.

Președintele a declarat în con
tinuare că pentru slăbirea încor
dării internaționale este necesar 
să se înceapă în primul rind. de
zarmarea reciprocă, efort cu 

: care — după cum a spus Eisen
hower —- este de acord președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S-, N. S. Hrușciov. Eisen
hower a spus că el va sublinia 
că Drima cerință a dezarmării re
ciproce este controlul reciproc.

_ Eisenhower s-a referit în con
tinuare la faptul că în rîndul 
multor popoare există impresia 
că S.U.A. sînt o țară absorbită 
de interese materiale înguste. 
„După cum știe toată lumea — 
a spus președintele S.U.A. — 
uneori și în unele privințe noi nu 
am corespuns înaltelor idealuri 
proclamate de întemeietorii ■ țării 
noastre. Ne dăm seama că sîn- 
tem încă departe de a realiza o 
societate perfectă... In această 
aspirație știm că mai .putem. în
văța multe din cultura altor țări, 
din idealurile și realizările al
tora“.

In continuare, Eisenhower a 
încercat să justifice necesitatea 
întăririi alianțelor militare și a 
continuării faimosului program 
de asigurare reciprocă a secu

• •

diții îngrozitoare“. La Birmin- 
gliam, a declarat el, există case 
care au fost declarate insalubre 
încă din anul 1918, dar care mai 
sînt încă locuite, iar proprietarii 
lor continuă să primească 
chirie pentru ele.

TULBURĂRI CU CARACTER 
ANTIAMERICAN IN ECUADOR

QUITO 4 (Agerpres). — A- 
genția United Press Internatio- 
nai anunță că la Guayaquil, 
principalul port din Ecuador, 
s-au produs grave tulburări cu 
caracter antiamerican. O mare 
mulțime a manifestat în zona 
portului unde se efectuează lu
crări finanțate de un împrumut 
american și supraveghiate de 
experți americani. Poliția înar
mată cu puști și baionete a ata
cat pe manlfestanții care încer
cau să pătrundă în clădirea în 
care se ținea o ședință a con
siliului de stat. Au fost arestate 
șase persoane. Ca urmare a 
acestor arestări au avut loc noi 
manifestații de protest. Demon
stranții au încercat să ia cu 
asalt închisoarea orașului.

I 
PROCLAMAREA STATULUI

SINGAPORE

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
3 decembrie la Singapore a avut 
loc ceremonia oficială a procla
mării statului Singapore care 
face parte din Commonwealthul 
britanic. Șeful statului ales din
tre locuitorii băștinași este con
siderat reprezentant al reginei 
Angliei. înainte de aceasta func
țiile de șef al statului și de re
prezentant al reginei erau exer
citate de un guvernator englez.

După cum se știe, Singapore, 
care este o parte din Malaya, a 
fost Cotropit de Anglia în 1819. 
In 1948, în timpul constituirii 
Federației malaieze Singapore a 
format o colonie separată. Din 
1956 pînă în 1958 între autorită
țile locale din Singapore și gu
vernul englez au avut loc trata
tive cu privire la lărgirea auto
nomiei acestui teritoriu.

rității mutuale. El a afirmat, 
printre altele, că fără menține
rea puterii militare a S.U.A. în
cercările de asigurare și menți
nere a păcii ar fi sortite eșecu
lui. El a declarat că Statele U- 
nite ale Americii „sînt ferm ho- 
tărite“ să mențină calitatea și 
puterea forțelor lor militare, co
respunzătoare necesităților lor 
pînă cînd „masa tratativelor va 
putea înlocui cîinpul de bătălie 
ca arbitru în rezolvarea proble
melor internaționale“.

Afirmînd că economia Ameri
cii, cu o înaltă productivitate, 
este capabilă să sprijine „cele 
mai puternice forțe militare de 
apărare“, președintele și-a expri
mat în același timp nemulțumi
rea vădită în legătură cu situa
ția economică a țării, cerînd în
deosebi reglementarea imediată 
a conflictului de muncă din in
dustria oțelului. După cum se 
știe, greva oțelarilor a fost in
terzisa pe termen de 80 de zile 
prin aplicarea legii antimunci- 
torești, Taft-Hartley. Eisenhower 
a arătat că de luni de zile, mun
citorii și patronii din industria 
siderurgică continuă să fie în 
dezacord. In timp ce părăsesc 
astă-seară țara — a spus el — 
America continuă să stea în fața 
posibilității unei crize reînnoite 
în industria siderurgică care, să 
înceapă peste cîteva săptămîni. 
„Zi de zi crește nesiguranța, ne- 
hotărirea și ezitarea în întreaga 
economie ca un rezultat al a- 
cestei controverse care continuă“.

Eisenhower a declarat că „for. 
ța spirituală și militară“ sînt 
incă insuficiente pentru sprijini
rea păcii și pentru aceasta este 
necesar, de asemenea, să se men
țină’economia „sănătoasă“ a Sta
telor Unite ale Americii. In în
cheiere, Eisenhower a spus că 
va încerca să acționeze în vede
rea apropierii unei păci trainice.

★
ROMA 4 (Agerpres). — La 4 

decembrie la amiază președintele 
Eisenhowr a sosit la Roma în- 
tr-o vizită oficială de două zile.
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