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Succese ale muncitorilor 
forestieri

Printr-o rațională folosire a 
materialului lemnos, muncito
rii din economia forestieră au 
reușit ca de la începutul a- 
nului și pînă la 1 septembrie 
să dea peste plan produse, a 
căror valoare se ridică la 
235 milioane lei. Au fost pro
duse, în plus, printre altele, 
110.000 mc de cherestea, o 
cantitate de parchete cu care 
se pot pardosi circa 2.500 de 
apartamente și mobilă în va
loare de 47 milioane lei. In 
același timp au fost executate

numeroase modele noi de mo
bilă. O bună parte din sporul 
de producție a fost obținut pe 
seama reducerii consumurilor 
specifice de materii prime. In 
lupta pentru mărirea renta
bilității întreprinderilor, mun
citorii din fabricile de indus
trializare și de produse finite 
din lemn, din Ministerul Eco
nomiei Forestiere au realizat 
peste plan numai în primele 
7 luni ale acestui an benefi
cii în valoare de 34 milioane 
lei. (Agerpres)

Importante venituri realizate de colectiviști 
din vînzarea legumelor către stat

SPOR LA MUNCĂ
ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

stăzi, elevii din pa
tria noastră se în- 
tîlneso din nou la 
școală. După o 
vacanță plină de 

neuitate bucurii, pe care 
elevii le-au trăit în tabere de 
odihnă, în tabere turistice, în 
drumeție prin țara dragă, la 
cluburi și casele pionierilor, 
in satele și orașele natale — 
întîinirea cu școala, cu profe
sorii și învățătorii, cu colegii 
a fost așteptată cu nerăbdare. 
Și iată că, din nou, curțile 
școlilor, coridoarelor, sălile de 
clasă, freamătă de glasurile 
voioase ale elevilor La bucu
ria lor participă întreg po
porul, căci începuturile de an 
școlar au devenit în anii re
gimului democrat-popular o 
sărbătoare a tuturor. Prin 
nemărginita grijă a partidului, 
în fiecare an elevii, părinții 
și întregul popor sărbătorește 
un nou an de școală, în con
diții tot mai bune. E sărbă
toarea intilnirii cu școlile 
inoite, cu școlile noi, dăruite 
elevilor cu prilejul deschide
rii anului școlar ; sărbătoarea 
împărțirii, pentru a doua oară, 
a manualelor gratuite pentru 
2.500.000 copii din clasele I — 
VII. < ,
^Permanent îndrumată de 
partid, școala noastră are din 
ce în ce mai bune condiții 
pentru a răspunde necesități
lor vieții, ale economiei și cul
turii noastre în plin avînt. 
Astfel, s-au creat condițiile 
ca sarcinile trasate de Con
gresul al IlI-lea al P.M.R, 
referitoare la generalizarea în- 
vățămintului de 7 ani să fie 
Îndeplinite cu un an mai de
vreme, pregătindu-se condițiile 
pentru trecerea treptată la în- 
vățămîntul de 8 ani- In anul 
1961-1962 vor fi cuprinși în 
clasele a V-a circa 99 la sută 
din absolvenții clasei a IV-a- 
In vederea realizării acestei 
sarcini rețeaua școlilor cu
noaște o nouă creștere : s-au

înființat încă 972 de unități 
noi, multe dintre acestea 
fiind plasate în localitățile 
sătești.

Școala medie de cultură ge
nerală va cunoaște, Ia rîndul 
ei. o nouă dezvoltare- Fa
ță de aproape 47.000 de 
elevi cuprinși în clasa a 
VlII-a în anul școlar I960- 
1961, în anul școlar pe care ii 
începem vor fi primiți 60.000 
de elevi! Creșterii numărului 
de elevi ii corespunde lărgi
rea rețelei școlilor medii. In- 
cepind cu această zi, numărul 
școlilor medii va ajunge la 450 
unități. Unele școli medii noi 
au luat ființă în diferite car
tiere ale orașelor, a căror 
populație a crescut mult. Ma
joritatea acestora vor func
ționa insă în comunele 
mari, în scopul cuprinderii în 
școala medie atît a tinerilor 
din aceste localități sătești cit 
și a celor din localitățile în
vecinate.

In același timp, continntn- 
du-se acțiunea de înzestrare 
a școlilor cu material didactic, 
grafic și de laborator, fu 
cursul anului 1961 acestea vor 
fi aprovizionate cu material In 
valoare de peste 37 milioane

lei, din fonduri alocate de 
stat.

Măsurile luate de partid și 
guvern privind continua îm
bunătățire a nivelului de trai 
al cadrelor didactice au adus 
un puternic stimulent în 
munca acestor harnici și de
votați slujitori ai școlii, care 
se bucură de prețuirea între
gului popor.

Cei care-i Însoțesc astăzi pe 
copii la școală — părinții și 
profesorii — iși amintesc fără 
îndoială că nu întotdeauna a 
fost așa, și se bucură din tot 
sufletul că generația de as
tăzi n-a apucat vremurile în
tunecoase ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc, cînd școala, 
lipsită de ajutor, se zbatea 
intr-o mulțime de greutăți 
și-i întîmpina pe mii și mii de 
fii ai oamenilor nevoiași cu 
porțile ferecate. Ei se bucurai 
și mulțumesc din inimă parti
dului pentru zilele luminoase 
pe care le trăiește astăzi tînăra 
generație aflată pe băncile 
școlilor.

Astăzi nimic nu lipsește ele
vilor pentru a învăța în con-

„Scînteia tineretului'*
(Continuare în pag. a 2-a)

în evidența gospodăriei a- 
gricole colective din Macea, 
regiunea Banat, a fost înscri
să de curînd o nouă cifră: 
8.206.092 lei. Aceasta repre
zintă totalul veniturilor reali
zate din vînzarea către stat a 
roșiilor cultivate în acest an 
pe o suprafață de 132 ha. Mă
rind suprafețele grădinilor de 
legume, numeroase alte gos
podării colective din regiune 
au obținut cîștiguri sporite. 
Gospodăria colectivă din Tom
natic a primit pînă acum de 
la stat pentru roșiile livrate 
aproape 2.000.000 lei. De ase
menea, gospodăriile colective 
din Dovrin, Periam și Recaș, 
care au valorificat pe bază de 
contract importante cantități

------•-------

Au început 
semănatul culturilor 

de toamnă
Folosind timpul prielnic din 

ultimele zile, unele gospodării 
agricole de stat din Banat, 
printre care Măureni, Jebel 
și Folia, precum și numeroase 
gospodării agricole de stat și 
gospodării colective din re
giunile Cluj, Galați, Maramu
reș, Mureș Autonomă-Maghia- 
ră, Crișana și Suceava au 
început semănatul culturilor 
de toamnă.

Suprafețe mai mari de grîu 
de toamnă au însămânțat uni
tățile agricole socialiste din 
regiunile Cluj, Galați și Ma
ramureș.

Anul acesta, pregătirile în 
vederea desfășurării campa
niei agricole de toamnă au 
fosț făcute cu mai multă gri
jă. Utilajul a fost revizuit și 
reparat din vreme.

de legume, au obținut veni
turi între 500.000-800.000 lei. 
O bună parte din sumele rea
lizate din sectorul legumicol 
au fost destinate dezvoltării 
sectorului zootehnic și împăr
țirii de avansuri lunare pen
tru zilele-muncă efectuate.

(Agerpres)

Pentru oțelăriile patriei
• Organizațiile U.T.M. din 

orașul Bacău s-au angajat 
să colecteze în cursul anului 
1961, 1.200 tone fier vechi. In 
primele opt luni ale acestui 
an, tinerii din întreprinderile 
băcăoane au predat la I.C.M. 
peste 1.065 tone.

Pentru desfășurarea cu suc
ces a acțiunii de strîngere a 
metalelor vechi, comitetul 0- 
rășenesc U.T.M. a declarat 
luna septembrie, luna colec
tării fierului vechi. Există ast
fel toate condițiile ca încă 
în această lună angajamentul 
pe întregul an privind colec
tarea fierului vechi să fie 
realizat și depășit.

© Tinerii, alături de munci

torii vîrstnici, de la Uzina de 
utilaj petrolier și chimic din 
București au colectat și pre
dat la I.C.M. în trimestrul II 
al anului, 1.645 de tone metale 
vechi față de 1.450 de tone 
cit constituia angajamentul.

© Succese importante au 
realizat și muncitorii de la 
secția drumuri și poduri Ga
lați din cadrul regionalei 
București care și-au realizat 
și depășit angajamentul a- 
nual de colectare a fierului 
vechi încă de pe acum. Pînă 
în prezent, ei au predat la 
I.C.M. peste 49 tone față de 
34 cit era angajamentul.

© Rezultate bune în acțiu
nea de colectare a metale
lor vechi au obținut și ti
nerii de la întreprinderea de 
construcții montaj București. 
Pe trimestrul II al anului, ei 
au predat la I.C.M. o canti
tate dublă de fier vechi față 
de cele 66 tone cit constituia 
angajamentul luat.

La G.A.S. Valea Călugărească a început culesul struguri- 
rilor.

Citiți
Pagina 3-a

Din viața 
organizațiilor

U. T. M.
In pag, a 5-a

— Ce furaje ați pregătit 
pentru iarnă ?

— Chimie în stepă.

H

Sa înveți din experiența 
celor mai buni

Cîteva constatări privind ridicarea calificării tinerilor
A

de la întreprinderea de panificație „Constantin David"

— Meseria noastră este fru
moasă dar și tare pretențioa
să. O pîme bună se realizea
ză cu oameni care muncesc 
cu răbdare, dar și cu pasiune, 
cu oameni dornici să cunoas
că ce este nou în meseria 
lor. care încearcă soluții noi 
fără să se oprească la primul 
lucru realizat sau la prima 
nereușită.

Fabrica noastră are mulți 
muncitori, laboranți, ingineri, 
tehnicieni tineri, tolentați și 
sArguincioși. Și el, și cei mai 
vechi în meserie trebuie să-și 
îmbogățească mereu cunoștin
țele profesionale. Viitorul ne 
punt în față multe probleme :

introducerea de noi rețete, de 
utilaje moderne. Este necesa
ră deci creșterea permanentă 
a calificării tuturor cadrelor, 
în fabrica noastră există toate 
condițiile pentru ca fiecare 
tinăr să învețe : cursuri, bi
bliotecă tehnică, muncitori cu 
o bogată experiență.

Discuția cu directorul între
prinderii de panificație „Con
stantin David” din Capitală 
s-a oprit la una din problemele 
cele mai importante de care 
depinde calitatea produselor 
fabricii: ridicarea nivelului 
profesional.

Pe baza indicațiilor din 
Scrisoarea C.C. al P.M.R. a-

INIMA SATULUI
sătu
lă o 

la o 
într-o

n mijlocul 
lui sau mai 
margine, 
răscruce, 
casă mai arătoa
să, într-un fost 

conac boieresc sau într-o clă
dire nouă cu arcade și orna
mentații moderne, se află se
diul gospodăriei colective. 
Gospodăria poartă un nume 
care de cele mai multe ori îi 
simbolizează sensul propriei 
existențe : „Drum nou“, „Dru
mul socialismului”, „Brazdă 
nouă’’, „Pămînt desțelenit” 
sau poartă un nume simbolic 
de care se leagă drumul spre 
libertate și socialism al țără
nimii : „1907”, „23 August",
„6 Martie", „Al IlI-lea Con
gres al P.M.R.“.

Și oriunde ar fi așezat se
diul acesta, în mijlocul satu
lui sau la margine, el este 
în fapt centrul unde pulsea
ză inima satului. Aici se ho
tărăsc, se pun la cale trebu
rile gospodărești care conduc 
■această colectivitate de oa
meni spre acele prefaceri

profunde pe baza cărora tra
iul devine mai bun, sufletul 
mai bogat. Prefacerile aces
tea se cheamă socialism.

Nimic n-are să-ți vorbească 
mai mult despre drumul pe 
care l-a. parcurs satul spre 
această țintă decît dacă ai 
să știi să urmărești ce se pe
trece într-o fracțiune de 
timp aici, la sediul 
gospodăriei colec
tive.

Și pentru că sea
ra, după ce oame
nii s-au întors de 
pe cîmp și toate celelalte tre
buri se liniștesc, aici la sediu 
sînt orele cele mai aglome
rate, am ales cîteva ceasuri 
ale înserării și-am surprins 
întîmplările petrecute aici.

Satul se cheamă Plopu și 
e așezat în Bărăgan la 20 
sau 30 de kilometri de Făurei.

La ora 18 în grădinița din 
fața sediului, pe o bancă, 
cîțiva băieți stau de vorbă. 
Discuție despre biciclete.

— Vreau să-mi iau alta, 
acuma la avans. P-asta i-olas 
lui frate-miu.

— Ia-ți una „Carpați". 
N-are moarte !

Pe urmă discuția se 
schimbă.

— Când începe ședința noa
stră de U.T.M. ?

Important: va să zică va

„Satul zilelor noastre”

avea loc astă-seară o ședință 
a organizației U.T.M.

La ora 18 și 15 minute a 
sosit de la treburile lui pre
ședintele. A intrat în birou. 
Și-a scos din sertar niște hâr
tii și cu capul în palme le 
citește. E familiarizat cu o 
asemenea treabă, deși este și 
a fost țăran. Să aibă 35 de ani.

Cineva bate la ușă. Rusu 
Vasile, un colectivist dintr-o 
brigadă de cîmp a venit să-i 
ceară președintelui să i se 
dea mai devreme avansul în

bani. Ar vrea să plece la 
oraș să rezolve niște treburi.

Afară, pe bancă, tinerii s-au 
înmulțit. Discuția a devenit 
mai interesantă. In fața lor 
se află panoul gazetei „Vor
bește postul utemist de con
trol" pe care se află două ca
ricaturi mai vechi.

— Ar mai trebui schimbate !
- Oamenii s-au 

îndreptat!
- Crezi că mai 

sânt și alții care ar 
mai trebui înțe
pați ?

— Pe ăștia de. la post ar 
trebui să-i punem la gazetă. 
Cam trag chiulul.

Ora 18,30. In biroul lui, 
Munteanu Nicolae, inginerul 
agronom, scrie o adresă că
tre nu știu ce centru meteoro
logic. Vrea să i se comunice 
starea timpului pe o lună de 
zile. Asta l-ar ajuta să știe 
în ce fel trebuie organizate 
recoltările de porumb, sfeclă 
furajeră, campania de însă- 
mînțări.

Uzinele metalurgice din 
Brăila. In fotografie. Ion 
Neaniu și controlorul teh
nic Antohi Dumitrache ve
rifică exactitatea execu

ției unei roți dințate.

Foto : AGERPRES

dresată către toți participanții 
la concursul pe țară „pentru 
plinea de cea mai bună ca
litate”, întreprinderea și-a în
tocmit un plan de măsuri, în 
care sînt cuprinse multe ac
țiuni privind ridicarea califi
cării prof esionale : cursuri de 
perfecționare pentru munci
tori, maiștri, ingineri și tehni
cieni, pentru recepționeri, 
cursuri de scurtă durată pen
tru pregătirea de noi la- 
boranți, consultații, conferințe 
tehnice, demonstrații practice 
etc. Multe din măsurile prevă
zute au prins deja viață. Au 
fost create comisii formate din 
ingineri, tehnicieni și laboranți 
care urmăresc, pe faze și 
schimburi, munca fiecărui lu
crător, felul în care se res
pectă disciplina tehnologică de 
fabricație. Ajutorul practic 
primit din partea acestor co
misii îi ajută pe tineri în însu
șirea corectă a procesului de 
producție.

Cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale, care ur
mează să se deschidă, vor fi 
astfel organizate încît în ca
drul unor ore practice bru
tarii să treacă pe la toate fa
zele de operații, ca să stăpâ
nească întregul proces tehno
logic. O mare atenție se dă te
maticilor cursurilor (Ia care se 
lucrează) ca ele să reflecte ce
rințele producției.

Pe linia măsurilor înfăptuite 
se numără și promovarea și 
creșterea de noi laboranți. Cu 
ajutorul organizației U.T.M. au 
fost selecționați tineri dintre 
cei mai buni cocăitori, mode-

TELEGRAMĂ

Excelenței sale
Domnului

JOAO BELCHIOR 
MARQUES GOULART
Președintele Statelor Unite 

ale Braziliei
BRASILIA

Cu prilejul instalării dv. în 
înalta funcție de președinte al 
Statelor Unite ale Braziliei, vă 
rog să primiți, domnule pre
ședinte, felicitări precum și 
cele mai bune urări pentru 
progresul țării dv. și prosperi
tatea poporului brazilian-

îmi exprim speranța că bu
nele relații stabilite între ță
rile noastre se vor dezvolta 
continuu, in folosul ambelor 
noastre popoare, al păcii și 
securității generale.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Un grup de tinere de la 
Uzinele Textile „Moldova" 
din Botoșani, în drum spre 

club.

— Fără asta nu se poate! 
îi explică el contabilului care 
trebuie să expedieze adresa. 
Doar nu mai facem agricul
tură ca pe vremea lui Papu
ră Vodă ! Facem agricultură 
științifică, socialistă.

Ora 18,35. în biroul lui, pre
ședintele scrie ceva într-un 
carnețel ! „Pentru mîine : 
brigada I-a ; brigada a Il-a ; 
brigada a IlI-a; și brigada a 
IV-a...“.

Așa cum stă la birou și re
zolvă treburile nu prea sim
ple ale organizării muncii în 
gospodăria colectivă, Gheor- 
ghe Orășanu, președintele, 
este el singur un simbol. Pen
tru că socotelile pe care le 
face el acum nu mai sînt 
scrise pe tocul ușii și nu mai 
înscriu acolo cu linii scrijeli
te amarul datoriilor la boier, 
la percepție, la cîrciumar, la 
chiabur, vătășel.

Ora 18,40. In biroul lor, la

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a 5-a)

Recent, la Fabrica „Adesgo" 
din Capitală a fost amenaja
tă o nouă secție, dotată cu 
13 mașini de brodat. Tu foto
grafie, un aspect din noua 
secție de brodat lenjerie 

pentru femei.
-----«-----

Culegerea fructelor 
de pădure

Pe cărările munților Moldo
vei de Nord, întâlnești în a- 
ceste zile sute de tineri și ti
nere. Sînt culegători de fructe 
de pădure care adună și va
lorifică această 
s< 
r

bogăție de 
■"drilor din preajma 

•riități cum sînt 
"'lung și



Spor la muncă în noul an școlar!
(Urmare din pag- l-a)

diții minunate. Și pentru toate 
aceste condiții un singur lucru 
li se cere: să se pregătească 
cu pasiune, să-și însușească 
bogate cunoștințe de cultură 
generală și practice, în ve
derea muncii .viitoare pe care 
o vor desfășura la viitoarele 
lor locuri de muncă.

Partidul a pus în fața orga
nizațiilor U.T.M. și a organi
zațiilor de pionieri din școală 
sarcini însemnate privind con
tribuția lor la educarea comu
nistă a elevilor și școlarilor, la 
formarea unor buni cetățeni 
ai patriei noastre, cu un 
nivel ideologic și politic 
ridicat, cu o cultură te
meinică. Folosind experiența 
pozitivă obținută în anul tre
cut, organizațiile U T M. și de 
pionieri au datoria să se preo
cupe în permanență de îmbu
nătățirea activității politico- 
educative menită să formeze 
la elevi conștiința socialistă, 
să le facă cunoscute acestora 
transformările revoluționare 
petrecute în viața țării, a po
porului muncitor în anii pu
terii populare, marile reali
zări obținute de oamenii mun
cii conduși de partid, perspec
tivele luminoase care se des
chid prin înfăptuirea politicii 
partidului nostru-

In același timp, organizind 
interesante informări politice, 
organizațiile U-T.M. vor trebui 
să-i ajute pe elevi să cunoască 
și să înțeleagă tot mai bine 
evenimentele politice interne 
și internaționale.

întreaga muncă politică des
fășurată de organizațiile 
U.T.M. din școli trebuie să 
aibă drept scop formarea la 
elevi a răspunderii pe care o 
au de a se pregăti cu perseve
rență, ajutîndu-i să înțeleagă 
mai bine că învățătura este o 
înaltă îndatorire patriotică 
față de patrie. îmbunătățirea 
continuă a muncii politico- 
educativă desfășurată în ria
dul elevilor trebuie să ducă 
totodată la creșterea combati
vității organizațiilor U T.M. 
din școli, la înlăturarea orică
ror manifestări ale influențe
lor moralei și ideologiei bur-

gheze, la 
creșterea 
profesori, 
ridicarea 
utemiștilor și elevilor

Organizațiile U.T.M. și de 
pionieri, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în colabo
rare cu școala trebuie să do
vedească o vie preocupare 
pentru organizarea tot mai ju
dicioasă a timpului destinat 
activităților extrașcolare. Este 
nevoie de multă inițiativă în 
organizarea activității obștești, 
cultural-artistiee și sportive, 
ca aceasta să se îmbine armo
nios cu întregul proces educa
tiv desfășurat de școală și or
ganizația U.T M. și, în același 
timp, să nu ducă la supraîn
cărcarea elevilor.

începutul anului școlar pune 
in fața comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U-T M. 
sarcini deosebite. Ele trebuie 
să sprijine cu mai multă răs
pundere organizațiile U.T.M. 
și de pionieri in buna orga
nizare a activității politico- 
educative, să instruiască cu 
grijă activele UTM. din școli, 
instructorii de pionieri cu sar
cinile specifice începutului de

întărirea disciplinei, 
respectului față de 

față de școală, la 
conștiinței politice a

an școlar, ajutindu-le și indru- 
mîndu-le concret cum să-și or
ganizeze munca, cum să-și al
cătuiască programele de acti
vitate astfel ca organizațiile 
U.T.M. din școli și organiza
țiile de pionieri să-și înceapă 
activitatea din prima zi de 
școală.

Prima zi de școală trebuie 
să însemne prima zi de învă
țătură. Fiecare elev să înțelea
gă pe deplin că este datoria 
sa de a-și însuși cu sîrguință 
cunoștințele teoretice și prac
tice predate in școală, de a 
participa cu entuziasm la 
munca obștească desfășurată 
de școală și organizațiile 
U.T.M-, de a se pregăti multi
lateral pentru muncă, pentru 
viață.

Să începem această pri
mă zi de școală cu angaja
mentul de a munci astfel in
cit noul an de învățămînt să 
însemne noi succese pe dru
mul cuceririi științei, in for
marea unui tineret cult, devo
tat fără margini partidului, 
poporului nostru.

Vă urăm, dragi pionieri și 
elevi, mult succes in noul an 
școlar în care ați pășit astăzi!

Părinții — 
alături de școală

In 
care _
contribuție aduce sfrînsa legătu
ră de acțiune a școlii, a fami
liei ți a organizației U.T.M.. De
sigur că o asemenea acțiune co
mună, îndreptată spre același 
scop — formarea schimbului de 
mîine al constructorilor socialis
mului — se poate desfășura nu
mai în cadrul școlii noastre noi.

O asemenea colaborare nici 
nu se putea concepe pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc, 
cînd școala era pusă în slujba 
capitaliștilor. Ce era să caute părin
ții noștri la o astfel de școală ? 
Ei erau chemați doar atunci cînd 
trebuiau să plătească taxele prin 
care erau jegmăniți de statul bur
ghez.

Participarea la acțiunile școlii 
este — după părerea mea —

munca de formare și edu- 
a tinerei generații, o mare

să

„Bine ați venit,
dragi ucenici 1“

u ani în urmă, cam 
tot pe vremea a- 
ceasta de început 
de an școlar, Pe
tre Cioran venise 
la Brașov cu o

trăistuță în spinare și cu do
rința fierbinte de a se face 
strungar. Nu era singurul. Ca 
el mai erau mulți fii de mun
citori și de țărani muncitori 
care doreau să învețe 
serie.

— Era în 1938 — 
să-și depene amintirile 
nistul Petre Cioran, azi mai
stru la secția de sculerie a 
Uzinelor „Steagul roșu”. Am 
început ucenicia cu amar în 
suflet. Ne-a luat din prima zi 
în primire pedagogul cu cra
vașa lui respectabilă. De dor
mit n-aveam unde să dormim. 
Ne-am întovărășit vreo cinci 
ucenici și am luat o gazdă. Min- 
cam pe unde apucam. Țin 
minte că pentru a lua dimi
neața ceaiul trebuia să fac pe 
jos un drum de o oră și jumă
tate. Apoi peste un an s-au 
construit două barăci mari de 
lemn pe un maidan din apro
pierea uzinelor. Trebuia să 
plătești ca să obții un loc în 
barăcile dormitoare. Cu alți 40 
de colegi la un loc împărțeam 
necazurile, foamea și frigul. 
Cît despre meserie... Pumnul 
și bîta ne erau profesori, mă
tura și fărașul — creion și 
caiet...

Aceasta era situația nu nu
mai la Brașov ci peste tot în 
1938, an pe care economiștii 
burghezi îl prezentau ca pe un 
„an al prosperității". în în
treaga țară pe atunci uce
nicii „furau meseria" cum pu
teau, în condițiile cele mai 
grele, învățînd de obicei seara 
după 8-10 ore de muncă isto
vitoare, în săli de dasă im
provizate.
Astăzi, la Brașov, pe locul 

vechilor barăci și mai departe 
pe locul unui fost teren viran 
plin de gropi și gunoaie se 
înalță în mijlocul unui minu
nat parc grupul școlar „Stea
gul roșu". Ucenicii de azi nu 
cunosc nimic din ce a fost în 
trecut. Ei au văzut lumina zi
lei în anii regimului democrat- 
popular, ani în care li s-au 
creat toate condițiile pentru 
însușirea cît mai temeinică a 
meseriei, cele mai mari posi
bilități pentru ridicarea califi
cării profesionale. Viitorii 
strungari, frezori, rabotori. lă
cătuși și turnători ai Uzinelor 
„Steagul roșu", asemenea tu
turor ucenicilor din țara noas
tră cunosc săli de clasă lumi
noase, spațioase, laboratoare 
și cabinete bine utilate, dor
mitoare curate și călduroase, 
mîncare bună, consistentă, bi
bliotecă, sală de cinematograf 
și terenuri de sport. Aici, 2.100 
de tineri urmează cursurile 
școlii profesionale, ale școlii 
tehnice metalurgice și ale șco
lii tehnice de maiștri.

La fiecare început de an 
școlar, elevii s-au obișnuit să 
găsească lucruri noi. Dintre 
noutățile de anul acesta am 
notat cîte ceva. In funcție de 
necesitățile producției s-au în
mulțit numărul secțiilor de la 
școala tehnică metalurgică.

o me-

începe 
comu-

Laboratoarele de fizică și 
chimie, cabinetele de desen 
tehnic, de mașini-unelte prelu
crătoare au fost dotate și com
pletate cu mașini moderne în 
stare de funcționare, strung, 
mașină de rectificat precum și 
o freză care lucrează prin 
dispozitiv de copiere, tip de 
mașină dintre cele mai moder
ne. Materialul didactic a fost 
și el completat.

Cu multe zile înainte de în
ceperea anului școlar toate a- 
cestea erau gata pregătite. 
Școala își așteaptă cu drag 
elevii. Pînă atunci se fac ul
timele pregătiri. La sediul or
ganizației U.T.M. se întoc
mește un plan operativ pentru 
primele zile de școală. Activi
tatea de organizație ca și pro
cesul instructiv-educativ tre
buie să înceapă de la prima 
oră de curs. Ca și în alți ani, 
sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. 
se va ocupa cu deosebită grijă 
de elevii anilor I. In cadrul 
unor adunări generale des
chise vor fi invitați muncitori 
din uzină, ingineri, foști elevi 
ai grupului școlar care vor 
vorbi despre frumusețea me
seriei pe care și-au ales-o. 
împreună cu aceștia vor vizita 
apoi uzinele, vor face cunoș
tință cu viitorul lor loc da 
muncă. Cu ocazia acestor vi
zite proaspeții ucenici vor în
cepe să înțeleagă contribuția 
pe care o aduce fiecare me
serie, fiecare secție la calita
tea bună a produsului finit. 
Sădirea dragostei pentru me
seria aleasă, educarea spiritu
lui de responsabilitate al mun
citorului în procesul de pro
ducție, iată ce obiective și-a 
propus organizația U.T.M, de 
la grupul școlar „Steagul 
roșu" pentru desfășurarea 
muncii politice în primele zile 
de școală.

Bine pregătiți profesional, 
cu un ridicat nivel politic Șt 
de cultură generală, fiecare 
promoție de tineri muncitori 
care învață tainele meseriei 
aici la „Steagul roșu" va com
pleta numărul celor peste 
143-000 de muncitori calificați 
și aproape 43.000 de tehnicieni 
cu calificare medie pe care 
din 1955 și pînă acum l-a dat 
învățămîntul profesional și 
tehnic producției noastre so
cialiste.

Astăzi, în prima zi de școa
lă, un nou contigent de tineri, 
pășind peste pragul grupului 
școlar „Steagul roșu" din 
Brașov, se pregătește să-și în
sușească toate cunoștințele 
necesare unui muncitor cu o 
bună calificare, unui construc
tor activ al socialismului. Pe 
locurile unde altădată îi aștep
ta în ușa barăcilor cravașa 
pedagogului, îi întîmpină a- 
cum florile, sălile de clasă și 
laboratoarele bine înzestrate, 
dormitoare curate, profesorii, 
inginerii și maiștrii — instruc
tori. La intrare, pe o placardă 
stă scris caligrafic: „Bine ați 
venit, dragi ucenici 1 Spor la 
muncă în noul an școlar !“

una dintre cele mai însemnate, 
mai pline de răspundere sarcini 
obștești ale părinților, indiferent 
de locul lor de muncă.

în primul rînd colaborarea 
noastră cu școala, cu organizația 
U.T.M. se va orienta către spriji
nirea elevilor în vederea alegerii 
drumului în viață. în această pri
vință activitatea practică pe care 
o desfășoară elevii Școlii medii 
nr. 25 în producție aduce minu
nate foloase, de aceea vom căuta 
s-o sprijinim cît mai mult.

Este bine ca noi părinții
sprijinim organizarea lecțiilor-ex- 
cursie, cerînd concursul organi
zațiilor de partid și conducerilor 
din întreprinderile în care mun
cim ți care pot fi vizitate cu fo
los de copiii noștri atît pentru 
instruirea, cît și pentru educația 
lor. Foarte util este ca noi să 
luăm parte, atunci cînd sîntem 
invitați, la adunările generale 
U.T.M. deschise în clasele unde 
învață fiii noștri.

Desigur însă că în primul rînd 
noi, părinții, trebuie să-i spriji
nim pe profesori în pregătirea 
elevilor. Este datoria fiecărui pă
rinte de a veghea acasă cum se 
pregătește copilul său, 
cere acestuia să ducă 
ordonată, să rezerve 
timpul necesar, de a-i
mări cum să-și folosească timpul 
după lecții. în acest an școlar, 
noi, părinții, trebuie să ne anga
jăm să fim acasă adevărați pe
dagogi, să continuăm munca de 
instruire și educație pe care o 
desfășoară la școală profesorii și 
organizația U.T.M., să 
săm îndeaproape cum 
noștri cu învățătura.

CONSTANTIN
muncitor la Depoul 
C.F.R. — București

de a-i 
o muncă 
studiului 

da îndru-

ne intere- 
merg fiii

AL. I. VLADIMIR

a mi stăruie în me
morie, venind de 
departe, dintr-o 
copilărie ofensată, 
amintirea unui 
sentiment dureros,

legat de anotimpul frunzelor 
prădate de rugina toamnei: 
în mahalaua mea otrăvită în
cepeau inmormîntările albe în 
sunetele fanfarelor ostenite : 
mureau tuberculoșii. Țin minte 
amurgurile stinse, ca o imensă 
hemoptizie, și oftaturile grele 
ale cumetrelor împovărate de 
griji : batea 
ușă toamna, 
placabilă a 
cu aripa de 
și a rechizitelor, 
pentru o pungă 
neau în zilele i 
timp, cel mai 
punctele noastre 
toate angaralele și toate sil
niciile prăvălite dușmănos 
pe umerii și așa lipsiți de 
vlagă ai omului de jos.

Toți anii mei tineri au stat 
sub cuțitul acestor mizerabile 
taxe școlare, îneît expresia 
îmi trezește și astăzi, după a- 
tîtea lungi decenii, un simță- 
mînt de oroare. Pentru majo
ritatea colegilor mei - fiindcă 
veneau cei mai muiți din 
curți noroioase, dintre ziduri 
roase de igrasie — toamna 
însemna un anotimp de reclu
ziune. Ne întîmpinau pereții 
cenușii ai unor școli întune
cate și privirile secate ale 
unor dascăli înfometați sl des- 
nădăjduiți.

amenințătoare la 
cu securea im- 
taxelor școlare, 
plumb a cărților 

, inaborabile 
săracă, ve- 

acestui ano- 
grațios între 

cardinale,

Toamna anului acesta a de
butat sub semnul taxelor șco
lare desființate la toate gra
dele, de la grădiniță la uni
versitate, și în toate speciali
tățile. Orînduirea socialistă 
dăruiește cu generozitate lu
mina culturii, necerînd în 
schimb eforturilor, de°îi UQ 
singur lucru, exprimat în di
ferite aspecte reductibile la o 
esență unică : hărnicie, silință 
și dragoste de carte.

în aceasta zi, școli festive 
primitoare își deschid 

pentru cîteva sute 
de învățăcei, dacă

Și . 
porțile 
de mii

plică însă din partea celor ce 
se bucură de roadele regimu
lui obligații morale deosebit 
de însemnate.

Omul epocii socialiste în
vață pentru plăcerea lui, obli
gat însă la un sentiment de 
răspundere față de colectivi
tatea care-i pune la dispoziție 
mijloacele educării sale. A nu 
ține seama de acest coman
dament înseamă a eluda o 
gravă directivă etică și a răs
punde cu indiferență unei 
obști atente și darnice.

De altminteri această mo
rală, concepută ca un statut

In Franța, învățămîntul secun
dar constituie un sistem aris
tocratic tot mai închis, la 
poarta căruia bate inutil fiul 
muncitorului din industria oțe
lului sau al agricultorului, 
chinuit de problemele „pieții 
comune". In Statele Unite, uni
versitatea, orice nume ar pur
ta și oricărui oraș ar aparține, 
reprezintă o rentabilă afacere 
comercială, taxele școlare a- 
jungînd la cifre astronomice, 
aborate doar de odraslele ma
rilor trusturi, devenite în de
cursul studiilor, celebre ve
dete de base-ball.

monumental, cere necontenit 
ingineri tot mai mulți și mai 
buni, arhitecți necontenit in
spirați, agronomi care să-și 
exercite îndeletnicirea cu pa
timă și poezie, profesori cul
tivați, medici străluciți, nu ab
solvenți oarecari posesori de 
diplome — socialismul și me
diocritatea fiind noțiuni anti
nomice — ci capacități re
marcabile și oameni întregi, 
demni fii ai generoasei civi
lizații socialiste.

AUTUMNALĂ
nu cumva mă înșel în calcul 
și ar fi mai potrivit să mă ex
prim în milioane.

Abolirea exploatării omului 
de către om are în civilizația 
noastră o corespondență care 
începe cu gratuitatea frecven
tării cursurilor, cu darul cărți
lor oferite la începutul anului 
pentru primele șapte clase, cu 
prezența unor învățători și 
profesori ce-și înțeleg îndato
ririle ca pe o misiune înălță
toare, încărcată de responsa
bilități, ca să nu mai vorbim 
de burse și de cantine, de a- 
tîtea nenumărate dovezi cîte 
le dă democrația populară 
[iilor săi. Chemarea leninistă: 
„Invățați, învățați, invățați 1", 
devenită politică de stat, im-

de Aurel Baranga

al educării în spirit comunist, 
reprezintă astăzi media gene
rală, și cei oare se abat de 
la ea, excepția. Pe măsura 
înaintării noastre, se cuvine 
ca, veghind împreună, excep
țiile să devină tot mai puțin 
numeroase.

Se deschid școlile.
E bine ca tinerii noștri să 

mediteze cu seriozitate la cî- 
teva realități : în Italia, de 
pildă, 40 la sută din copiii sa
telor din sud rămîn în afara 
oricărui sistem de învățămînt, 
din pricina condițiilor mate
riale precare ale părinților.

Elevii și studenții noștri să 
reflecteze la aceste cîteva 
exemple, și vor căpăta puteri 
la începutul acestui an de 
școală ce se cuvine a îi unul 
de eiorturi susținute, de suc
cese strălucite si 
miri infinite.

Trăim un 
cvintesența 
majore, dar 
riri mărețe, 
transformă în realitate vie și 
emoționantă deciziile istorice 
ale Congresului al III-lea al 
partidului, construcția socia
lismului fiind o operă gigan- 

- tică ce se desăvîrșește sub 
ochii noștri. Procesul istoric,

un post 
în difu- 
dis filate

a-

de mulțu-

înălțător, 
satisfacții

timp
unor

șl a unor îndato- 
Țara întreagă

începe un nou an școlar. 
Este anul în care lagărul so
cialist dă o nobilă bătălie 
pentru apărarea păcii în lu
mea întreagă, în timp ce a- 
gresorii prezumtivi dornici să 
vadă omenirea scăldată în 
sînge, toarnă benzină pe focul 
războiului nervilor.

Acum cîteva seri 
de radio specializat 
zarea unor otrăvuri
făcea un calcul macabru ; 
tîtea milioane de oameni uciși 
de noile bombe menite să 
cruțe zidurile orașelor ata
cate.

în aceeași noapte, tîrzlu, la 
postul nostru de radio ascul
tam un reportaj cu privire la 
pregătirile pe care le fac șco
lile noastre pentru primirea 
celei mai tinere promoții de 
elevi. Citesc între aceste două 
serii de fapte însăși diferența 
de substanță care desparte 
astăzi lumea în două.

încep școlile noastre: tn 
tr-un ceas bun 1

Pentru instruirea 
și educarea tinerei generații

Bine ați venit, dragi elevi" ! Această urare 
va întîmpina astăzi, în prima zi de școală,', 
pe cei circa 2.660.220 elevi care vor păși în 
cele peste 15.000 de școli de cultură gene
rală din patria noastră, (fotografia 1). Cu 
aceeași urare îi vor întîmpina școlile pe cei 
peste 115.000 de elevi din școlile profesio
nale ale patriei noastre, (fotografia 2).

plus, cei 2.500.000 de elevi din clasele I—VII 
vor avea o mare bucurie. Și în acest an, 
ca și în anul trecut, prin grija părintească 
a partidului, manualele școlare le vor fi dă
ruite gratuit, le vor găsi aranjate pe bănci. 

La aceste pregătiri au contribuit și pionierii, 
(fotografia 3).

Școala medie 
1 din Bacău, 

îndrumarea 
organizației de 
bază P.M-R., pre
gătirile pentru 

noul an școlar au început cu 
cîteva luni înainte de rede
schiderea cursurilor-

în elaborarea planului de
măsuri pentru deschiderea
noului an școlar și a planului 
de muncă pe 1961-1962 am ți
nut în primul rînd cont de 
experiența acumulată în spe
cial în trecutul an școlar, de 
lipsurile constatate cu prile
jul analizei temeinice pe care 
am tăcut-o activității din a- 
ceastă perioadă. Astfel, un ac
cent deosebit am pus pe con
solidarea bazei materiale a 
școlii, pe asigurarea condițiilor 
necesare desfășurării practicii 
de o zi în producție cu elevii 
și elevele din clasele IX-X, 
precum și pe efectuarea ame
najărilor necesare care să per
mită întărirea muncii cultural 
— educative cu elevii 
noastre.

Școala noastră face 
dintre școlile în care se 
rimentează practica de o zi pe 
săptămînă în producție. A- 
vînd în vedere lucrul acesta și 
învățînd din experiența anu
lui trecut am stabilit acum 
din timp cu conducerile în
treprinderilor „Proletarul" și 
,,Uzina metalurgică" inginerii 

conducerea cărora

școlii

parte 
expe-

efectua elevii lucrările prac
tice, precum și orele teoretice 
care vor preceda aceste lucrări 
și în cadrul cărora se vor ex
plica pe larg părțile compo
nente ale pieselor și mașinilor 
precum și procesele tehnolo
gice.

în anul școlar 1960—1961, 
prin munca plină de devota
ment a cadrelor didactice, 
sprijiniți de organizația UTM 
noi am înregistrat un procen
taj de 96,80 la sută de elevi 
promovați. în noul an școlar 
vom intensifica eforturile 
pentru ridicarea nivelului ști
ințific și educativ al lecțiilor, 
în acest sens s-au organizat 
comisiile metodice pe speciali
tăți, se va dota cabinetul pe
dagogic al școlii cu toate ma
terialele necesare și vom ur
mări respectarea cu strictețe 
a planificărilor pe obiecte pen
tru asigurarea parcurgerii în 
întregime și în bune condi
ții a întregii materii.

în centrul preocupărilor 
noastre în noul an școlar vor 
sta acțiunile menite să ducă 
la intensificarea muncii edu
cative. la ridicarea ei la un 
nivel calitativ superior- Lu
crul acesta îl vom realiza, în 
primul rînd, prin întărirea co
laborării cu organizațiile UTM 
și de pionieri, sub îndrumarea 
organizației de bază P.M.R.

Numirea în munca de diri- 
ginție a celor mai bune cadre 
didactice, intensificarea mun
cii educative în cadrul inter
natului nostru cu cei 105 elevi, 
ca și programarea excursiilor 
cu caracter științific au con
stituit tot atîtea probleme de 
rezolvarea cărora ne-am preo
cupat cu multă seriozitate 
încă înainte de începerea 
școlii.

începem un nou an școlar a- 
nimați de hotărîrea fermă de 
a pune toate cunoștințele și 
toată puterea noastră de mun
că în slujba nobilei misiuni de 
instruire și educare a tinerei 
generații.

în

Prof. PETRE POPESCU 
directorul școlii medii nr. 1 

din Bacău

DICU

Primul nostru obiectivnceperea noului an 
școlar pune și în 
fața organizației 
U.T.M. de la Școala 
medie nr. 2 din 
Ploiești sarcini spo-Q

rite.
Pentru a dobîndi ți în noul an 

școlar rezultate bune, va tre
bui să luăm de pe acum unele 
măsuri. Ne-am propus ca încă a 
doua zi de școală să ținem o șe
dință de comitet în care să ela
borăm planul de activitate pen
tru perioada de început a nou
lui an școlar. în acest plan locul 
central îl vor ocupa, se înțelege, 
acfiunile concrete pentru îmbu
nătățirea muncii politice. La cî- 
leva zile numai după această șe
dință de comitet, vom ține o ple
nară cu întreg activul U.T.M. din 
școală, pentru a-i face cunoscute 
acestuia obiectivele către care 

va trebui să ne îndreptăm mai 
mult atenfia. în aceiași plenară 
vom anunfa de care clasă răspun
de fiecare membru al comitetu
lui.

Obiectivul principal în activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
școala noastră a fost și rămîne 
întărirea continuă a muncii poli
tice. E drept că în anul școlar 
trecut adunările generale 
pe clase au avut adesea 
dine? de zi probleme de 
ție comunistă care au

U.T.M. 
pe or- 
educa- 
urmărif

munca politică
formarea la elevi a unui profil mo
ral politic corespunzător. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că în 
școala noastră au avut loc și a- 
dunări generale U.T.M. în care, 
după informarea politică obișnui
tă, s-a discutat în mod îngust nu
mai despre situația la învățătură, 
învățătura este, fără îndoială, prin
cipala sarcină a fiecărui elev. Dar 
pentru ca nivelul ia învățătură al 
unei clase să se ridice e nece
sar ca elevii să aibă o înaltă 
conștiință politică. Adunările ge
nerale U.T.M. au un rol deosebit 
de însemnat în formarea conștiin
ței politice. Dar ca să-și înde
plinească acest rol, ele trebuie 
să răspundă neapărat probleme
lor pe care le ridică însăși viața 
de organizație din clasa respec
tivă. lată de ce membrii comite
tului, împreună cu birourile de 
clasă, vor stabili precis, pe baza 
unei analize concrete a situației 
din clasele respective și în urma 
consultării largi a utemiștilor te
mele ce urmează să fie discutate, 
fn primul rînd, tematica adună
rilor generale va cuprinde pro
bleme privind politica partidului, 
privind îndatoririle utemiștilor. 
Punînd in discuția utemiștilor te
me ca : „Ce înseamnă a-ți sluji 
patria socialistă", „Profilul moral- 
politic a| omului societății socia
liste'1, „Îndatoririle unui utemist"

etc., adunările generale U.T.M., 
vor deveni tot mai mulf adevă
rate școli de educație comunistă, 
vor atrage implicit atenția elevi
lor utemiști asupra principalei 
sarcini — învățătura.

in centrul atenției comitetu
lui U.T.M. va sta în acest an, ca 
o sarcină deosebit de importan
tă, organizarea în bune condi
ții a învățămînfului politic. Preo
cuparea principală în această di
recție o 
tematicii, 
ganizației 
tui și cu 
diriginfii 
fiecare clasă 
conferințelor, finînd seama de te
matica generală care ne va fi 
recomandată. De asemenea, vom 
folosi, îmbunătățind-o și experien
ța pozitivă din anul școlar tre
cut în organizarea învățămîntului 
politic. Astfel pentru a aprofun
da cunoștințele teoretice căpătate 
în cadrul învățămînfului politic 
s-au vizionat atunci în colectiv 
filmele „Vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov în Franța", „Un cîntec 
străbate lumea" și altele, s-au or
ganizat vizite la Muzeul de isto
rie a partidului din București și 
la expozițiile organizate la Pala
tul culturii din Ploiești, s-au ini
țiat interesante întîlniri cu 
activiști da partid și da rtat etc.

va constitui alegerea 
Vom cere sprijinul 
de partid, ne vom sfă- 
direcțiunea școlii, 

și vom stabili, pentru 
în parte, tematica

or-

cu

O altă formă de activitate 
dusă în scopul ridicării continue 
a nivelului politic o constituie 
informările cu privire la eveni
mentele interne și internaționale. 
Cu ajutorul organizației de partid, 
vom lua măsuri ca aceste infor
mări să fie foarte bine pregătite, 
astfel ca ele să sfîrnească în cel 
mai înalt grad interesul elevilor. 
Vom invita să țină asemenea in
formări activiști de partid și de 
stat, oameni bine pregătiți.

O activitate rodnică a dus anul 
trecut și postul utemist de con
trol. El a luat o atitudine hotă- 
rîtă față de manifestările nega
tive ale unor elevi atît în școală, 
cît și în afara ei. Totuși, nu o dată 
postul utemist de control a re
petat, a „copiat" gazeta de pe
rete a școlii. El nu a acționat ca 
un adevărat post utemist de con
trol, pierzîndu-se adesea în ches
tiuni mărunte. Din ziare am aflat 
cum acționează posturile ufemis- 
le de control din întreprinderi și 
am tras concluzia că postul 
utemist de control din școala noa
stră va trebui să aibă ca obiec
tiv principal atitudinea față de 
învățătură a elevilor.
O sarcină importantă care stă în 
fața comitetului U.T.M. este preo
cuparea pe cere va trebui s-o 
avem încă die primele zile de

școală pentru clasa Vlll-a. Vom 
organiza o întîlnire în care pro
fesori și utemiști din clasele mai 
mari le vor vorbi celor dintr-a 
Vlll-a despre școala medie, des
pre viața de organizație, despre 
activitățile interesante extrașcolare 
care se organizează aici etc. 
După aceea ne vom îngriji ca pe 
cei mai buni dintre ei să-i aju
tăm să se pregătească pentru a 
intra în U.T.M. în acest scop vom 
repartiza clasele a Vlll-a, pentru 
a se ocupa de ele, celor mai pre
gătiți membri din comitetul 
U.T.M.

Pentru noul an școlar ne pro
punem 
și mai 
țiunea 
părinți 
cum înainte o serie de activități 
extrașcolare bogate în conținut și 
atît de mult îndrăgite de elevi 
cum sînt serbările, vizitele în în
treprinderi și pe șantiere, excur
siile etc.

Avem convingerea că, pe baza 
experienței bogate, a rezultate
lor frumoase obținute în anul șco
lar trecut, vom organiza în noul 
an școlar o activitate mult mai 
interesantă și mai bogată în con
ținut a tuturor utemiștilor din 
toate clasele, antrenînd totodată 
și pe ceilalți elevi. în felul a- 
cesta, organizația U.T.M. de la 
Școala medie nr. 2, împreună cu 
direcțiunea, cu cadrele didactice 
și cu comitetul de părinți, își va 
da un aport însemnat la educa
rea

de asemenea, să întărim 
mult colaborarea cu direc- 
școlii și cu comitetul de 
pentru a realiza și de a-

în spirit comunist a elevilor.

OCTAVIAN MOTOC 
secretarul comitetului 
U-T.M. de la Școala 

medie nr. 2 .,4. Toma" 
Ploești

Deschiderea noului an șco- 
le va aduce o mare 

bucurie celor peste 400 de 
elevi din satul de centru al 
comunei Avrămeni, regiunea 
Suceava : inaugurarea noului 
local al școlii elementare de 
7 ani.

în noua școală, totul îți vor
bește de grija deosebită pen
tru ca elevii să poată învăța 
în condițiile cele mai bune. 
Lungă de 60 de metri, lată de 
20. construită numai din cără
midă și beton, școala are gea
muri înalte, duble, intrarea 
sub formă de arcadă. Dar lu
crurile cele mai interesante 
pot fi văzute înăuntru. Iată 
sălile de clasă : spațioase, lu
minoase, cu bănci noi-nouțe. 
care parcă te îmbie să iei loc 
în ele, să deschizi cartea sau 
caietul și să-i asculți cu aten
ție pe profesori. Pe pervazuri
le geamurilor sînt ghivece cu 
flori. Iată și laboratorul șco
lii, o sală de mărimea unei 
clase, cu aparatajul necesar, 
unde elevii vor putea face di
ferite experiențe la fizică și 
chimie. Alături de cancelaria 
profesorilor este camera pio
nierilor.
dispuse
află cîte un hol mare, 
aici respiră prospețime, 
tenie, totul are darul 
creeze imaginea unui 
modem de cultură.

O școală nouă, ca atîtea alte 
școli construite în satele pa
triei noastre, în anii regimu
lui democrat-popular.

Intre cele 4 clase, 
două cîte două, se 

Totul 
cură- 
să-ți 

lăcaș

C DIACONU



Ce adunare generala 
v-a plăcut mai mult?

u această între
bare am început 
discuția cu mai 
mulți utemiști din 
G. A. C. „7 No
iembrie" din Co-B

dlea.
Organizația de bază U.T.M. 

numără 44 de membri. Utemiș
tii lucrează în toate sectoarele 
de muncă ale gospodăriei. Adu
nările generale U.T.M., prin 
problemele pe care le dezbat, 
au tocmai menirea să-i mobi
lizeze la munca de întărire și 
dezvoltare a gospodăriei, de a 
contribui la educarea lor co
munistă. Problemele ce au 
fost înscrise pe ordinea de zi 
a adunărilor generale U.T.M. 
răspund acestor frământări, 
discutarea 
preocupat

Să dăm 
tilor:

Herman 
pregătea să plece 
podărie cu încă un transport 
de cartofi, a fost 
care 

lor a interesat și 
masa utemiștilor ? 

cuvîntul utemiș-

Nicolas, care se 
la gos-

cel dinții 
și-a spus părerea.
Toate adunările gene- 

U.T.M. au fost, pen- 
mine interesante. Mie 

plăcut însă foarte 
ultima noastră adu- 

generală, cea din luna au-

Gheorghe 
Plenara

rale 
tru 
mi-a 
mult 
nare 
gust. Cu cîteva zile înaintea a- 
dunării noastre a avut loc 
adunarea organizației de par
tid care a analizat, în lumina 
raportului tov.
Gheorghiu-Dej la
C.C. al P.M.R. dip 60 iunie-1 
iulie, modul în care au fost 
îndeplinite în gospodăria noa
stră sarcinile trasate de partid 
și a stabilit măsurile con
crete ce trebuie luate pentru 
întărirea în continuare din 
punct de vedere economico-or- 
ganizatoric a gospodăriei. La 
adunarea generală U.T.M., to
varășul secretar al organiza
ției de bază P.M.R., vor- 
bindu-ne despre concluziile 
și hotărîrile adoptate de 
adunarea de partid, ne-a 
arătat pe larg ce sarcini 
stau în fața organizației noa
stre U.T.M. în vederea mobi
lizării tineretului la întă
rirea economico-organizatorică 
a gospodăriei, ne-a explicat ce 
trebuie să facem pentru a le 
îndeplini.
. Tinerii din gospodărie cu 
care am discutat au subliniat 
însă că în organizația lor au 
mai avut loc și alte adunări 
generale U.T.M. care 
plăcut mult.

— Mie mi-a plăcut 
mult — spunea Nicoiae 
mete — și adunarea generală 
U.T.M. din luna mai in care 
am analizat rezultatele anului 
de învățămînt politic U.T.M. 
Adunarea generală a fost ea 
însăși o școală de educație.

Nicoiae Șaramete, Erica 
Gross, Vasile Munteanu au 
explicat că în adunare re
feratul prezentat și discuțiile

le-au

foarte 
Sara-

Informarea politică
Cunoașterea evenimentelor 

interne și internaționale este 
o preocupare a fiecărui tînăr 
din gospodăria noastră. Ti
nerii colectiviști discută cu 
multă însuflețire despre ulti
mele evenimente din țară și 
de peste hotare. Nu exagerez 
dacă afirm că la noi în gos
podărie ținerea cu regularita
te a informărilor politice a in
trat în practica muncii coti
diene a organizației. Pe lingă 
faptul că avem un mare nu
măr de abonamente la ziare
le „Scânteia", „Scînteia tine
retului" și la ziarele locale în 
limba romînă și maghiară și 
că organizăm cu regularitate 
citirea lor în colectiv, toate 
adunările noastre generale se 
deschid cu o informare politi
că. Iată cum este pregătită la 
noi și cum decurge aceasta. 
Cu cîtva timp înaintea ținerii 
adunării generale, comitetul 
U.T.M. dă sarcină la unul 
sau doi utemiști să pregăteas
că informarea politică. Aceș
tia, după ce consultă colecția 
de ziare, întocmesc o tematică 
pe care o discutăm într-o șe
dință de comitet, cu cîteva 
zile înaintea adunării. Apoi, 
împreună cu utemistul care 
are sarcină să țină informa
rea politică, noi discutăm te
matica acesteia cu biroul or
ganizației de partid. Această 
discuție îl ajută pe tînăr să 
aprofundeze problemele, să

Acum, în zilele cînd se 
pregătește belșugul recol
tei viitoare, în fața organi
zației U.T.M. din comuna 
Dor Mărunt, raionul Lehliu, 
stau probleme deosebit 
de importante. Aceste pro
bleme sînt discutate cu 
seriozitate de către comi

tetul U.T.M.
Foto ; I. ANDREI

NOASTRĂANCHETA

purtate nu s-au rezumat 
doar să consemneze for
mal ce s-a făcut. Referatul, 
analizînd felul în care au stu
diat tinerii în cercul politic, a 
explicat pe larg sarcina statu
tară a fiecărui utemist de a 
munci neobosit pentru însuși
rea învățăturii marxist-leni- 
niste.

în adunare au fost eviden- 
țiați mulți cursanți ai cercu
rilor politice U.T.M. care au 
privit cu seriozitate studiul și 
s-au străduit să aplice în via

ță cele învățate ; au fost criti
cați acei tineri care au negli
jat studiul; s-a apreciat mun
ca fiecărui propagandist și 
s-au luat o seamă de măsuri 
pentru organizarea mai bună 
a activității cercurilor de în- 
vățămint politic U.T.M. în 
acest an.

Și lista adunărilor generale 
U.T.M. interesante, educative, 
a continuat pe măsura antre
nării in discuție a altor ute
miști. Utemista Gabriela 
Vătășoiu, spre exemplu, cu 
care am stat de vorbă în 
unul din „castelele" de sticlă 
ale garoafelor, ne-a declarat că 
ei i-a plăcut mult adunarea în 
care au fost organizate dez
bateri pe marginea articolu
lui “Se poate oare trăi așa"? 
apărut în „Scînteia. tineretu
lui".

- Adunarea aceasta — ne ex
plica ea — mie, și cred și al
tor tineri mi-a lămurit o pro
blemă de cea mai mare im
portanță. Să-ți îndeplinești 
norma, să rezolvi ceea ce ți-a 
fost încredințat este foarte 
bine. E prima noastră datorie 
de utemiști. Dar un utemist 
nu are dreptul moral să gîn- 
dească că el și-a făcut dato
ria dacă și-a îndeplinit norma. 
Este lui săde datoria
lupte ca fiecare sarcină.
fiecare problemă a colecti-
vului să fie rezolvată la
timp, în interesul comun.
Norma nu trebuie să fie o
limită.

Firesc, discuția dela „aduna
rea care ne-a plăcut cel mai 
mult", a trecut la „noi propu
nem să discutăm în viitoarele 
adunări...". Utemista Erica 
Gross a făcut o propunere a- 
probată și de ceilalți.

— Eu cred 
că ar trebui 
tr-o viitoare 
carnetul roșu de U.T.M., des
pre rolul și caracterul Uniunii 
Tineretului Muncitor. Organi
zația noastră și-a lărgit mereu 
rîndurile, primind noi tineri. 
Discutarea în cadrul adunării 
generale a acestei teme va 

— spunea ea — 
să discutăm în- 
adunare despre

stabilească mai bine ordinea 
în care ele vor fi expuse.

Ne folosim la ținerea infor
mărilor politice de utemiștii 
cei mai bine pregătiți. Ute
miști ca Haniș loan, Eremia 
Virgil, Eremia Florica, Fogoș 
Rodica și alții au vorbit în 
informările politice pe care 
le-au ținut, despre lansarea în 
Cosmos a celor două nave 
cosmice Vostok 1 și Vostok 2, 
despre necesitatea încheierii 
Tratatului de pace cu Germa
nia și normalizarea situației 
în Berlinul occidental, despre 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ro- 
mîne în Uniunea Sovietică și 
în Republica Populară Unga
ră etc.

LIVIU MATOLICI 
secretarul comitetului U.T.M. 
din G.A.C. „Buday Nagy 
Antal", comuna Andriaș, raio
nul Cărei, regiunea Mara

mureș 

contribui la educarea lor, ară- 
tindu-le pe larg caracterul re
voluționar al organizației 
noastre, cerințele sale țață de 
utemiști. Adunarea ne va fo
losi însă tuturor, pentru că, 
cu acest prilej, noi vom cu
noaște mai mult despre trecu
tul de luptă al partidului, des
pre tradițiile revoluționare de 
luptă ale U.T.C., despre poli
tica partidului nostru de con
struire a socialismului.

Utemistul Nicoiae Petro- 
șanu, mulgător fruntaș, a pro

pus apoi ca într-o viitoare a- 
dunare să se discute despre 
frumusețea muncii de crescă
tor de animale.

- Noi — își argumenta el 
propunerea - avem 620 de tau
rine, dintre care 2S2 vaci cu 
lapte. Pînă la sfirșitul a- 
cestui an vom mai cum
păra vreo 20 de vaci. In 
acest sector, care devine din 
an în an mai important, nu 
lucrăm însă acum decît 10 ti
neri. E drept, aci munca nu e 
atît de ușoară pentru noi ti

Referatul prezentat în adunarea generală a organizației de secție U.T.M. de la meca- 
nic-șef din Fabrica de țevi-Roman, a fost deosebit de interesant. Dovadă : numărul 

mare al utemiștilor care se înscriu la cuvînt.

„Chestiuni particulare**
— O clipă, tovarășe secretar...
Ion Dobre, secretarul organiza

ției de secție U.T.M. nr. 4 de la 
Uzina de „Motoare Electrice" din 
Capitală, fu oprit de un băiat 
venit în uzină cu ultima promo
ție de absolvenți ai școlii profe
sionale.

— Știți... aș vrea să vă spun 
ceva... așa... despre niște problem 
me particulare...

Acum stăteau de vorbă. Mai 
bine zis secretarul îl asculta cu 
atenție pe Tudor C. care-i vor
bea despre „problemele sale par
ticulare". Și dacă la început Tu
dor arăta puțin stînjenit, la sfîr- 
șit încheie pe un ton categoric:

— Știu că am dreptate, dar... 
nu știu cum să o conving pe 
mama.

Apoi așteptă să-i răspundă se
cretarul, sigur că acest răspuns 
va fi un sfat bun.

Dar sfatul nu urmă imediat. 
Secretarul rămase pe gînduri. A- 
vea în fafa sa un băiat foarte tî
năr, posesor fericit al primului sa
lariu din viață. Știa chiar din ex
periența sa cîte vise proprii vîrstei 
adolescentului sînt legate de a- 
cest prim salariu. Dar mai știa și 
cit de ușor se strecoară el prin
tre degetele neexperimentate ale 
unui tînăr. „Vreau să-mi fac un 
costum de haine așa cum am vă
zut că purta un baia) la o reu

nerii. Vitele trebuie hrănite și 
mulse și în zilele de sărbă
toare, iar uneori trebuie să ră- 
mînem și noaptea. Meseria 
noastră este însă frumoasă, iar 
creșterea animalelor are o 
mare importanță pentru ave
rea gospodăriei. Cred că o dis
cuție pe această temă i într-o 
adunare generală U.T.M. ar fi 
foarte bună.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. este hotărît ca in 
întocmirea ordinei de zi a a- 
dunărilor generale viitoare să 
țină seama de propunerile ti
nerilor. Socotim însă că ar fi 
bine dacă toate aceste propu
neri și-ar găsi locul intr-un 
plan de perspectivă al viitoa
relor adunări generale. A- 
ceasta ar ajuta comitetul 
U.T.M. în munca de pregătire 
a adunărilor generale U.T.M., 
i-ar da posibilitatea să stabi
lească din timp tovarășii care 
vor pregăti referatul pentru a- 
dunare, să-i ajute în întocmi
rea lui, ar avea vreme să dis
cute în ședința de comitet fie
care referat în parte. In felul 
acesta adunările generale, pre
gătite temeinic, ar aduce o 
contribuție și mai mare la e- 
ducarea comunistă a tineretu
lui.

I. ȘERBU

niune — își amintea spusele lui 
Tudor. Mama zice că nu de hai
nele astea am în primul rind ne
voie. Zice că o parte din bani 
trebuie să-i dau în casă. E ade
vărat, sînt cel mai mare și tre
buie să-i ajut pe frații mai mici. 
Dar asta mai tîrziu. Apoi e sa
lariul meu și am dreptul să fac 
tot ce vreau cu el...“.

Dacă avea sau n-avea nevoie 
de costumul văzut la o reuniune, 
nu era greu de stabilit. Dar nu 
aceasta era problema. Tudor tre
buia în primul rînd să înțeleagă 
ce răspundere are el față de fa
milie, trebuia ajutat să se com
porte ca un om înaintat și în a- 
ceastă direcție. Desigur, urma să 
fie sfătuit și cum anume să-și fo
losească cîștigul. Și iată că în 
loc de rețeta miraculoasă pe care 
o aștepta Tudor, Dobre începu 
să-i vorbească despre el, despre 
primii săi pași în viața indepen
dentă. Apoi se despărțiră.

Ion Dobre socoti că lucrurile 
nu sînt încă încheiate. Munca de 
educare a lui Tudor C. în aceas
tă direcție abia începea, Și se 
gîndi că cel mai bine îl v-a pu
tea ajuta pe Tudor un tînăr care 
a trecut prin greutăți asemănă
toare. Alegerea sa se opri asu
pra utemistului Gheorghe Dinu, 
care manifesta o atenfie plină de 
căldură față de familia sa, un bă

Lupta pentru calitate este 
un obiectiv principal al 
muncii organizației de 
secție U.T.M. de la arbor- 
motor din Uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann" 
din Brașov. Iată-1 în foto
grafia noastră pe secreta
rul organizației de secție 
U.T.M., Traian Oțelea, dis- 
cutînd cu Domokoș Eduard, 
Costea Octavian și Gheor
ghe Cîrstea, membrii ai 
brigăzii de tineret, despre 
calitatea pieselor execu

tate.

iat chibzuit și cu autoritate prin
tre cei mai tineri.

Au trecut de atunci cîteva luni. 
Gheorghe Dinu a cîștigat încre
derea tînărului, care i-a urmat sfa
turile. El își ajută familia și a- 
ceasta fără a prejudicia și înoi- 
rea garderobei sale.

In cei cîțiva ani de cînd este 
în conducerea organizației de 
bază U.T.M., Ion Dobre a contri
buit la rezolvarea multor „ches
tiuni particulare" ale tinerilor. La 
capitolul acesta au intrat cele mai 
felurite probleme pe care viața 
le ridică în fata tineretului și pe 
care ei le-au denumit — cu totul 
impropriu — particulare. Ce este 
particular în cazul lui Radu Osiac 
de pildă ?

...Lucrurile au pornit de la o 
discuție la care Dobre a fost mar
tor cu totul întîmplător. Radu 
Osiac — pe atunci membru al 
biroului U.T.M. — îi convingea 
pe Alexandru Popa și Nicoiae 
Plăeșu, proaspeți absolvenți ai li
ceului seral, să se înscrie Ia fa
cultate.

— Sîntefi băieți înzestrați, școa
la ați absolvit-o bine, de ce să 
vă opriți aici?

— Ai dreptate — îi răspun
deau cei doi. Dar nu sîntem încă 
hofărîți la ce facultate să mer
gem...

Auzind acestea Osiac sări în 
sus.

— Nu sîntefi hotărîți ? Păi toa
te școlile ne stau la dispoziție — 
și voi...

Atunci unul dintre băieți îl în
trerupse.

— Foarte bine. Dar tu de ce 
nu înve)i? Ai făcut școala profe
sională și gata, socotești că ai 
învățat destul. Și pentru fine 
sînt deschise porțile tuturor șco
lilor...

—- Ei... cu mine e altceva — 
căută să scape Osiac.

La „Joia tineretului"
Ultima „Joie a tine

retului", care a avut loc 
la Casa de cultură a 
tineretului din Pitești, a 
lost pregătită cu con
cursul organizației, de 
bază U.T.M, de la sfa
tul popular regional Ar
geș. In program: Con
cursul ghicitoare pe te
ma „Realizările obținu
te de oamenii muncii 
din regiunea Argeș în

In Valea Jiului

Se pregătește deschiderea noului an 
de invățămînt politic

Și anul acesta, ca și în anii 
precedenți, învățămîntul poli
tic U.T.M. îi va ajuta pe 
tinerii mineri din Valea Jiu
lui să-și îmbogățească cunoș
tințele despre politica parti
dului de desăvîrșire a con
strucției socialismului în pa
tria noastră. îndrumate de 
organizațiile de partid, or
ganizațiile U. T. M. au luat 
toate măsurile pentru cg: 
acest scop să fie îndeplinit.

Cu mai multe Iuții în urmă 
a început selecționarea 'noi
lor propagandiști. Organi
zațiile de partid din între
prinderile miniere au încre
dințat unui număr mare de 
membri și candidați de partid, 
cu experiență metodică și cu 
pasiune pentru această mun
că, sarcina de a conduce 
cercurile politice ale U.T.M. In 
atenția Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani a stat apoi 
sarcina pregătirii propagan
diștilor pentru noul an de 
învățămînt politic. 30 de pro
pagandiști au fost pregătiți 
la cursul de 10 zile organi
zat de comitetul regional 
U. T. M., iar restul de 
180 propagandiști urmează 
să fie pregătiți la cursurile 
serale care vor funcționa în
tre 20 și 30 septembrie la Pe
troșani și Lupeni. Și pentru 
aceste cursuri de pregătire a 
propagandiștilor U.T.M. biroul 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani a încre
dințat unor activiști de 
partid sarcina de a expune 
lecțiile și conferințele din 
program, ceea ce va asigura

Intr-adevăr, de ce nu învață 
Osiac ? se întrebă secretarul. In 
cei șase ani de cînd muncea ca 
strungar la atelierul de scule și 
utilaje, zeci de tineri se apuca
seră cu rîvnă de învățătură. Frec
ventau liceele, școlile de maiștri, 
facultățile. Și cei doi băieți — 
Alexandru Popa și Nicoiae Plăe
șu — pînă la urmă s-au hotărît: 
sint astăzi studenti la medicină. 
Osiac însă cînd era întrebat ce 
gînd are cu completarea studiilor 
arbora un aer superior:

— Din neamul meu eu sînt 
cel mai învățat. Și, cit am învă
țat, îmi ajunge.

Părerea aceasta că a învă)at 
destul, că se va descurca în 
viață cu ceea ce știe, trăda o 
concepție greșită a sa și era des- 
mințită chiar de el uneori. Pen
tru că, în meserie căuta să-și în
sușească ce e nou, se străduia să 
invețe. De altfel, dragostea lui 
pentru meserie l-a situat printre 
cei mai buni strungari.

Ion Dobre a stat de vorbă cu 
el, aducîndu-i de multe ori pro
priile lui argumente- Și Osiac s-a 
înscris la școala de maiștri. 
Osiac Radu . este acum elev 
în anul II al școlii de maiștri. 
Practica și-o face în uzină, 
la același atelier, printre to
varășii care-l cunosc și în ochii 
cărora a crescut de cînd a apli
cat propriile-i povețe. Dar Osiac 
a crescut și în proprii săi ochi. 
Sfatul dat la timp, insistența de 
a-| urma, l-au ajutat să se depă
șească, să-și învingă propria-i 
inerție.

...Elena Z., o fată vioaie și co
municativă, într-o seară, după o 
ședință, l-a așteptat pe secretar 
să-și termine treburile și a început 
să i se destăinuiască. Era îndră
gostită de un băiat din afara uzi
nei. Acesta însă o ocolea, se 
purta urît cu ea. Și, abia stăpî- 

anii puterii populare", 
un spectacol susținut 
de brigada artistică de 
agitație, locuri distrac
tive și, firește, dans.

De un deosebit in
teres s-a bucurat con
cursul ghicitoare ; peste 
trei sute de tineri au 
dat răspunsuri exacte, 
punind juriul — care 
urma să stabilească cîș- 
tigătorii concursului —

înfr-o mare încurcătură. 
Pentru răspunsurile lor 
frumoase și documenta
te au fost premiafi ti
nerii Petre Crăciunel, 
Cristea Mierlă, Dumitru 
Zamfir și Valeriu Nau- 
cof.

Brigada artistică de 
agitație a pregătit o 
surpriză: programul său, 
intitulat „Un cînfec nou 
pe Argeș", a sintetizat 
artistic relatările concu-

cursurilor un nivel corespun
zător. Lecțiile vor ii urmate 
de studiu individual, iar la 
unele teme se vor organiza 
și seminalii.

în programul cursurilor se
rale este prevăzută organiza
rea unui larg schimb de 
experiență ; propagandiști cu 
mai multă vechime în această 
muncă vor expune referate cu 
privire la felul în care își 
pregătesc lecțiile și organi
zează convorbirile în cercuri, 
despre felul în care-i ajută 
pe cursanți în studiul indivi
dual, despre activitățile pe 
care le organizează pentru 
ușurarea înțelegerii de către 
cursanți a materialului stu
diat (vizite la muzee și expo
ziții, excursii, vizionări colec
tive de spectacole etc.). Refe
ratele și discuțiile care vor 
urma pe marginea lor vor 
contribui la generalizarea 
experienței bune, la însușirea 
de către toți propagandiștii a 
unor bune metode de condu
cere a cercurilor politice.

O atenție deosebită a fost 
acordată de organizațiile 
U.T.M. din Valea Jiului' recru
tării cursanților. Colective for
mate în fiecare organizație 
de bază din membri ai comi
tetului U.T.M., în frunte cu se
cretarul și propagandiști, 
și-au început activitatea de 
recrutare a cursanților cu mult 
timp înainte. Aceasta a făcut 
ca în prezent acțiunea de 
recrutare a cursanților pen
tru învățămîntul politic U.T.M. 
să fie încheiată. Aceste colec
tive au stat de vorbă cu fie

nindu-și lacrimile, ea voia să știe; 
o iubește, ori n-o iubește? La 
început secretarul o privi mirat: 
ce răspuns i-ar putea da el ? Dar 
fata se uita la el cu atîta încre
dere încît începu să o descoase: 
cine e băiatul, de cînd îl cunoaș
te, ce fel de om e. Și spre sur
prinderea lui își dădu seama că 
Elena nu-i poate spune prea mul
te. Abia dacă știa unde lucrează 
și cîți ani are. Atunci de cine se 
îndrăgostise? Ar fi putut să-i spu
nă părerea lui că un asemenea 
mod de a lega prietenii înseam
nă ușurință, dar s-a gîndif că 
poate acum nu-l va înțelege. Tre
buia ea singură să ajungă la con
cluzia că nu-I cunoaște îndeajuns 
pe omul de care se socotea îndră
gostită, să verifice singură trăi
nicia sentimentelor ei. Și pentru 
a o ajuta să găsească mai repe
de răspuns, a organizat în colec
tivul în care muncea Elena o se
rie de discuții despre relațiile 
dintre băiefi și fete, despre prie
tenie și dragoste. Și Elena a în
țeles ceea ce era esențial : prie
tenii nu se aleg la întîmplare I

★
Educarea răspunderii față de fa

milie, a seriozității în relațiile de 
prietenie și dragoste, cultivarea 
dorinței de a te perfecționa în 
meserie, de a învăța — sînt ches
tiuni „particulare", dar sînt și 
probleme care privesc și intere
sează un cerc larg de tineri. Ele 
pot fi rezolvate și în modul în 
care au fost rezolvate în organi
zația U.T.M. de aici, dar pot fi 
și izvorul unor interesante acti
vități educative care să se adre
seze tuturor tinerilor.

MARIETA VIDRAȘCU

renfilor despre viafa fe
ricită, făurită sub con
ducerea partidului, pe 
care o trăiesc locuitorii 
regiunii'.

Tinerii s-au distrat, 
dar au învățat și multe 
lucruri folositoare. Ei 
au cerut ca și la alte 
reuniuni programul să 
fie la fel de instructiv 
și de distractiv.

D. PETRESCU 
corespondent 

care tînăr în parte, explicînd 
programul cercurilor politice 
care vor funcționa în anul 
acesta, ajutîndu-i să aleagă 
cercul cel mai corespunzător 
pregătirii lor politice.

Evident, în cercurile politi
ce care se vor organiza în 
acest an n-au putut fi cu
prinși toți utemiștii și tinerii 
dornici să-și îmbogățească 
cunoștințele politice. De a- 
ceea, Comitetul orășenesc 
U. T. M. Petroșani a stabilit 
să organizeze cicluri de 
conferințe. Tematica lor — 
alcătuită pe baza indica
țiilor C. C. al U. T. M. și în 
funcție de preocupările spe
cifice diferitelor categorii de 
tineret — va oferi prilejul in
formării acestora cu privire 
la principalele documente de 
partid și de organizație, la 
evenimentele politice interne 
și externe. Pentru alcătuirea 
conferințelor, comitetul orășe
nesc U.T.M. ‘a format un co
lectiv de lectori din tovarăși 
cu o bună pregătire politică 
și ideologică. Conferințele 
vor fi ținute odată pe lună în 
organizațiile de bază U.T.M.

EAE ROMUEUSSecretari U.T.M. fruntași din raionul Lehliu

IONIȚA ST. POPA, 
organizația de bază U.T.M. 

din G.A.C. „Munca".

VASILE TOADER, 
organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. „Viață nouă“.

MARIN CÎRLOVA, 
organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. „I. C. Frimu".
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Neasemuita frumusețe 
a lui Ceaikovski

„Am fost grav rănit de 
două ori și uneori mi-e așa 
de greu din pricina durerilor 
care mă chinuiesc mereu, că 
m_ă cuprinde cum se spune o 
sfîrșeală, în asemenea clipe 
doresc nespus de mult să as
cult sfârșitul simfoniei a cin- 
cea a lui Ceaikovski în care 
se atirmă atotputernic, bu
curia și fericirea vieții" — 
iată scrisoarea .unuia dintre 
luptătorii din anii Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei Sovietice, redată de mu
zicologul sovietic B. larustov- 
ski în cartea sa despre Ceai
kovski, confesiune ce vădește 
puternicele ecouri pe care 
le-a găsit în mase, mesajul 
transmis de marele compozi
tor rus.

Scrisă „pe nerăsuflate" în 
decursul a două luni ale anu
lui 1888, cea de a V-a simfo
nie ocupă un loc deosebit în 
istoria creațiilor marelui com
pozitor rus, prin profunzimea 
ideilor ce o străbat, idei care 
vin să dovedească că* omul 
este deasupra oricăror terțe, 
că prin luptă el. își poate 
făuri o reală fericire.

Deseori în programele con
certelor bucureștene figurează 
cea de-a V-a simfonie a com
pozitorului rus, dar nu întot
deauna fermecătorul Ceai
kovski a sunat ațît de plin, 
emoționant, răscolitor, nu în
totdeauna simfonia lui Ceai
kovski și-a dezvăluit întregul 
său mesaj, ca în interpreta
rea Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziuniî sovietice.

Strălucita tradiție a or
chestrelor sovietice în inter
pretarea cap'Odeperei ceaikov- 
skiene, profunda înțelegere a 
Șdeilor ce stau la baza simfo
niei, arta dirijorului și a fie-

Utemistul Stoica Ene pe care-1 vedeți în fotografie este 
lăcătuș la întreprinderea tehnico-medicală din Capitală. 
El dă produse de bună calitate aducînd întreprinderii în

semnate economii de materiale.
Foto : O. PLECAN

Informații
Joi după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind din 
R.S. Cehoslovacă, unde a vizi
tat Tîrgul internațional de 
mostre de la Brno, delegația 
guvernamentală a R.P. Ro- 
mîne condusă de tov. Constan
tin Tuzu, ministrul Metalur
giei și Construcțiilor de Ma
șini.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întâmpinați de reprezen
tanți ai conducerii unor mi
nistere și organizații econo
mice.

Au fost de față dr. Vladis
lav Plesek, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.S. Ce
hoslovace la București și alți 
membri ai ambasadei.

★
Orchestra simfonică a Ra- 

dioteleviziunii sovietice, con
dusă de dirijorul Ghenadi 
Rojdestvenski, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, a prezentat joi 
seara în sala Palatului cul
turii din Ploiești un concert 
festiv consacrat celui de-al 
II-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu . 
în programul concertului au 
figurat Simfonia a V-a de Ceai
kovski și Simfonia I-a de 
George Enescu.

Grupul de deputați englezi, 
în frunte cu dl. John Parker, 
membri ai Societății Fabiene, 
care fac o vizită în țară. în
soțiți de deputatul C. Para- 
schivescu-Bălăceanu, au sosit 
marți după amiază în orașul 
Bacău. în regiunea Bacău, 
oaspeții au vizitat fabrica de 
țevi din Roman și uzinele de 
fire și fibre sintetice de la 
Săvinești.

Uzinele „Electroputere"- 
Ciaiova. în fotografie, un 
aspect din atelierul apara- 

taj de linie.
Foto : AGERPRES 

cărui instrumentist în parte 
au concurat la ridicarea unui 
impresionant edificiu sonor.

în fața auditorilor, a apărut 
Ceaikovski în toată complexi
tatea problematicei filozofice 
pusă la baza simfoniei a V-a, 
în toată plenitudinea frumu
seții sale sonore.

Ca și în concertul anterior, 
Ghenadi Rojdestvenski s-a do
vedit a fi un muzician de 
înaltă pregătire, care cizelea
ză cu migala unui bijutier de
taliile țesăturii sonore, urmă
rind totodată cu perseverență 
linia mape a lucrării, același 

. talentat dirijor care cu o ges
tică su.pla.de o puternică su
gestivitate, urmărește toate e- 
lementele planurilor sonore, 
dozînd cu măiestrie expresivi
tatea liniilor melodice.

Patetica temă introductivă 
ce străbate ca un fir roșu în
treaga simfonie (cu cîță măie
strie diferențiază Rojdestven
ski contururile caracteristice 
ale acestei teme în fiecare din 
cele 4 mișcări ale lucrării !), 
poetica temă din partea întâia 
(notată de compozitor .prin 
cuvintele „îndoieli", „tânguiri", 
„mustrări"), nostalgicul motiv 
al cornului și întreaga medi
tație poetică din paginile An- 
dantelui,- grațiosul și îmbie
torul Vals în care vezi parcă 
perechi de dansatori înălțîn- 
du-și pașii, sonoritățile impu
nătoare ale finalului (minu
nat a fost dozajul nuanțelor 
de-a-lungul ultimelor 2 sec
țiuni !) — au fost dăruite de 
ansamblul orchestrei cu o for
ță și înțelegere demne de una 
dintre valoroasele lucrări ale 
marelui compatriot al inter- 
preților.

Alături de . cea de-a V-a

în drum spre Tg. Mureș, 
deputății englezi s-au oprit la 
hidrocentrala „V. I. Lenin“ de 
la Bicaz.

Miercuri seara, oaspeții au 
sosit la Tg. Mureș.

Joi dimineața, membrii de
legației parlamentare britanice 
s-au întâlnit la sediul Sfatului 
Popular al regiunii Mureș — 
Autonomă Maghiară, cu mem
bri ai Comitetului Executiv.

Seara, oaspeții englezi, înso
țiți de deputatul C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu au sosit la 
Deva.

(Agerpres) 

simfonie a lui Ceaikovski, 
Cantata pentru cor mixt a- 
companiat de orchestră sim
fonică „Zdravița" de Serghei 
Prokofiev (la care și-a dat 
concursul Corul Filarmonicii 
bucureștene), Rapsodia a II-a 
de George Enescu și poemul 
simfonic „Don Juan" de Ri
chard Strauss au întregit cel 
de al doilea concert prezen
tat de Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii sovietice, în 
cadrul Festivalului Enescu.

Ovațiile furtunoase cu care 
publicul a răsplătit pe artiști 
au consfințit dragostea cu care 
iubitorii muzicii din țara 
noastră au înconjurat mani
festările reputatului ansamblu 
artistic sovietic.

IOSIF SAVA

Recital Szeryng
Răsfoind, revistele de spe

cialitate, am întâlnit adesea 
numele violonistului Henryk 
Szeryng, întotdeauna întovă
rășit de aprecieri dintre cele 
mai elogioase. Cu toate ace
stea, lipsa pină în prezent a 
unui contact nemijlocit cu 
arta sa, ne-a împiedicat să ne 
formăm o impresie bine con
turată despre personalitatea 
muzicianului. Cu atît maz 
mare ne-a fost surpriza și 
bucuria de a putea constata 
cu prilejul recitalului de 
miercuri seara că ne aflăm 
în fața unui talent excepțio
nal. Henryk Szeryng este in
tr-adevăr un mare virtuos, un 
artist fermecător, cu o puter
nică amprentă personală. Deși 
nu este lipsit de o anumită 
doză de avînt tineresc, Sze
ryng este în general ponderat, 
sobru. Mai puțin înclinată că
tre adinei frămîntiri lăuntri
ce, arta lui interpretativă este 
pătrunsă de o admirabilă li
niște și seninătate. Stilul ar
tistului denotă o vastă cultu
ră și o profundă înțelegere a 
caracteristicilor creației muzi
cale aparținînd celor mai va
riate epoci. Aceste trăsături, 
unite cu o caldă simțire, con
stituie sursa farmecului lui 
Szeryng, cheia succesului său.

Muzica franceză, reprezen
tată în program prin două 
lucrări de seamă (O Sonată 
de Leclalr și Sonata de De
bussy), cit și prin seînteietoa- 
rea „Tzigane" de Ravel, ni 
s-a părut apropiată de tem
peramentul lui Szeryng. Exe
cutarea Sonatei nr. 7 de 
Beethoven și mai cu seamă 
a măreței Ciacone de Bach 
ne-au impresionat prin purita
tea și noblețea liniei, deși, pe 
alocurea am fi dorit, poate, 
mai multă căldură. Obișnuiți 
cu stilul interpretărilor lui 
Enescu, ne-am familiarizat 
mai greu cu viziunea severă, 
imprimată îndeosebi Ciaconei, 
vădind influența concepției 
interpretative a școlii muzi
cale germane.

Primit cu entuziasm de pu
blicul nostru, Szeryng a ofe
rit cu generozitate un șir în
treg de suplimente. Pe lingă 
maiestuoasa Fugă din Sonata 
l-a pentru vioară solo de 
Bach, admirabil construită și 
cizelată, am ascultat Dansyl 
ungar nr. 17 de Brahms, stră
lucita piesă de virtuozitate 
„Zapateado“ de Sarasate, o 
foarte interesantă fantezie pe 
o temă populară mexicană, 
compusă de Szeryng și minu
natele „Dansuri românești" de 
Bartokf redate cu o remarca
bilă pătrundere și înțelegere 
a spiritului acestei lucrări.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a ne exprima ad
mirația și recunoștința față 
de eminentul pianist Ferdi
nand Weiss, care și-a susținut 
partida cu siguranța și pro
funda muzicalitate pe care 
i le cunoaștem de mult. După 
minunatul recital, iubitorii 
muzicii din capitala țării noa
stre așteaptă cu nerăbdare 
concertul din 18 septembrie, 
în cadrul căruia Henryk Sze
ryng va interpreta trei dintre 
cele mai importante lucrări 
ale. literaturii violonistice, un 
concert de Bach, Concertul de 
Beethoven și cel de Brahms.
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Vedere parțială a lacului 
de acumulare de la Bicaz.

Foto : AGERPRES

Vizita delegației 
guvernamentale 

indoneziene
Delegația guvernamentală 

indoneziana în frunte cu Cha- 
irul Saleh, ministrul Construc
țiilor și Dezvoltării, a vizitat 
în cursul zilei de joi Uzinele 
de utilaj petrolier „1 Mai" și 
blocul de ulei de la Teleajen.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Sergiu Bulgacoff, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării și Nicolae lo- 
nescu, adjunct al ministrului 
Industriei Petrolului șj Chi
miei. împreună cu delegația, 
la vizite a luat parte Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București.

★
Conducătorul delegației gu

vernamentale indoneziene Cha- 
irul Saleh, ministrul Construc
țiilor și Dezvoltării, a ofe
rit joi seara un dineu în sa
loanele Athenee Palace.

Au participat Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului, 
Vas: le Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului, alți membri 
ai conducerii unor ministere 
economice, precum și alte per
soane oficiale.

Au luat parte membri ai 
delegației guvernamentale in
doneziene.

La dineu a participat Su
krisno, ambasadorul Republi
cii Indonezia la București și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

înveți din experiența 
celor mai buni

(Urmare din pag. l-a)

latori, absolvenți ai școlii pro
fesionale de panificație ca 
Victor Sfab, Stana Galeș și 
alții, care s-au pregătit sub în
drumarea celor mai buni la- 
baranți din fabrică : Dumitru 
Petrescu, Alexandru Cherciu, 
Nicolae Ionescu. Acum, ei 
aduc o contribuție sporită în 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Brutăria, arta de a face 
pîine, o înveți și din carte, 
dar o deprinzi și mai mult în 
fața cuptoarelor încinse, de la 
..veteranii” fabricii ca și de 
la tinerii care au dobîndit de 
acum o bogată experiență. De 
aceea, în centrul atenției tu
turor se află generalizarea 
experienței înaintate.

La concursul pe țară a par
ticipat și o echipă din fabri
că, din care au făcut parte și 
tinerii Nicolae Stanciu brutar, 
Andrei Rădică, ingineră, Ale
xandru Cherciu, laborant. La 
concurs, la școala experienței 
înaintate ei și-au îmbogățit 
cunoștințele profesionale pri
vind noile rețete și procese de 
producție. Această experiență 
a fost larg popularizată în 
fabrică. Participanții la con
curs au prezentat referate în 
fața muncitorilor în legătură 
cu lucrurile noi însușite la 
concurs- , Au fost organizate 
convorbiri pe grupe de munci
tori asupra principalelor pro
bleme care concură la calita
tea pîinii, timpul de dospire, 
de pregătire a maielii etc.

Un accent deosebit se pune

Turul ciclist al
După o transbordare de la Deva 

ia Caransebeș, cea de-a 5-a etapă 
a Turului ciclist al R. P. Romine a 
purtat joi caravana sportivă pînă 
la Timișoara de-a lungul a 104 km.

Peste 10.000 de spectatori au 
întîmpinat pe cicliști pe stadionul 
C.F.R. din Timișoara unde la sprin
tul final dinamovistul Gh. Calcișcă 
a repurtat o frumoasă vieforie de 
etapă îr.frecîndu-l cu cîteva lun
gimi de bicicletă pe Neagoe.

lată clasamentul etapei : 1. Gh. 
Calcișcă (Dinamo) 2h 44'34”; 2. 
Gh. Neagoe (C.C.A.) 2h 44’35” ; 
3. Bufkovic (Iugoslavia) același 
timp ; 4. C. Baciu (Flacăra Roșie) 
2h 44’37"; 5. P. Ghiță (Dinamo)

Rapid-Steagul Roșu-Brașov 2-2 (1-0)
Peste 15.000 spectatori au 

asistat joi după-amiază pe 
stadionul Giulești din Capi
tală la întâlnirea restanță de 
fotbal dintre echipele Rapid și 
Steagul Roșu-Brașov, contând 
pentru campionatul categoriei 
A. întâlnirea a luat sfârșit cu 
un rezultat de egalitate : 2-2, 
după ce la pauză scorul a fost 
de 1-0 în favoarea echipei

Campionatele republicane de călărie
Pe baza hipică din Calea 

Plevnei au început joi între
cerile din cadrul campionate
lor republicane de călărie. în 
prima zi au fost cunoscuți 
campionii la trei probe. în 
proba de dresaj cat. mijlocie 
titlul a revenit călărețului 
I- Oprea (Știința) cu 756 .punc
te- Primul loc în proba de ob- 

acum, ca urmare a indicațiilor 
cuprinse în Scrisoarea C.C. al 
P.M.R., pe ajutorul care tre
buie să-l dea la fiecare loc de 
muncă muncitorii vârstnici, 
maiștrii, în ridicarea califică
rii tinerilor.

Constantin Lață lucrează de 
30 de ani în fabrică, Daniel 
Bălan are de asemenea peste 
10 ani; aici s-au calificat, aici 
au ajuns maiștrii. Ei, ca și alți 
maiștri și muncitori vîrstnici, 
au acumulat o îndelungată 
experiență pe care o împărtă
șesc cu dragoste tinerilor. 
Maiștrii discută îndeaproape 
cu tinerii, le urmăresc mun
ca, îi ajută să-și însușească 
mai repede noile metode de 
lucru, le arată practic acolo 
unde văd că tinerii întâmpină 
greutăți. In brigada maistrului 
Daniel Bălan, tinerii Victoria 
Turlacu. Ana Brujan, George- 
ta Trandafir, Constantin Bor
can. care au mai puțină expe
riență, sânt ajutați îndea
proape de fruntași și de mai
stru. Ca să cunoască tot pro
cesul de fabricare a pîinii, ei 
sînt trecuți la diferite opera
ții, sînt dați să lucreze pe lin
gă muncitorii cei mai buni, 
care le corectează mișcările 
greșite sau neîndemânatice. 
Constantin Borcan, de pildă, 
care nu cunoștea suficient de 
bine procesul tehnologic de la 
cuptor a ajuns în scurt timp 
printre cei mai buni cocători. 
Acesta e doar un exemplu 
care arată însemnătatea pe 
care o au răspândirea expe
rienței înaintate și întrajuto
rarea în ridicarea calificării 
profesionale.

Sînt numeroase căile prin 
care tinerii își îmbunătățesc 
pregătirea profesională. Iată 
încă un exemplu. La propu
nerea comitetului U.T.M., cei 
mai buni tineri brutari, prin
tre care Petre Simioana, Du
mitru Gheorghiu, Nicolae Ene 
au mers în schimb de expe
riență la întreprinderea de 
panificație „Nicolae Bălcescu’’ 
unde au lucrat o săptămână. 
(in locul lor au lucrat tinerii 
din întreprinderea cu care se 
realiza schimbul de experien
ță). Au văzut acolo multe lu
cruri noi, au învățat cum să 
prelucreze aluatul în așa fel 
ca pîinea să nu se deformeze 
și să nu-și piardă din proprie
tățile nutritive, au învățat 
cum să mențină permanent 
temperatura necesară in cup
tor etc. Aceste lucruri sînt în 
atenția conducerii întreprin
derii. Schimbul de experiență 
a fast folositor și pentru m-ai 
buna organizare a muncii, cu
noașterea celor mai bune me
tode de lucru, intr-un cuvînt 
a ajutat la îmbogățirea cu
noștințelor profesionale.

Grija și interesul permanent 
pentru ridicarea calificării 
profesionale a tuturor munci
torilor. maiștrilor, inginerilor 
și tehnicienilor, condițiile 
create în acest sens mai ales

R. P. Romîne
2h 44'37"; 6. Ariton (Voința) 2’n 
46’47”; 7. Hoffman (R. D. Germa
nă) 2h 46'48”; 8. Rilter (Dane
marca) 2h 46'48”; 9. Șerban Ra
dulescu (R.P.R.) ; 10. Jorgensen
(Danemarca) același timp.

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă Gabriel 
Moiceanu cu 16h 43’23'’ urmat 
de Șerban Rădulescu — 16 44'22", 
Zanoni 16h 44'24”, Hoffman 
(R. D. Germană) 16h 44'52” și 
Ritter (Danemarca) 16h 45’23”. 
Pe echipe în fruntea clasamen
tului sa află R. P. Romînă ur
mată de R. D. Germană și Dina
mo București.

Rapid. Punctele au fost în
scrise de Leahevici și Ozon 
pentru Rapid și respectiv Se- 
redai-

★
în deschidere, echipa de 

rugbi Rapid București a în
vins cu scorul de 26-8 echipa 
Lokomotiv Sofia-

(Agerpres)

stacole cat. semiușoară a fost 
ocupat de V. Bărbuceanu (E- 
chipa Hipică a Armatei (zero 
penalizări, 0'23’’3/10)- în sfâr
șit, proba de obstacole cat. 
mijlocie s-a încheiat cu vic
toria dinamovistului C. Vlad 
cu 8 puncte penalizare.

Campionatele continuă as
tăzi de la ora 9 și 15.

după concursul pe țară al 
brutarilor sînt oglindite în 
realizările pe care colectivul 
fabricii le-a obținut în ulti
ma perioadă. Produsele fabri
cii, îmbogățite cu peste 10 sor
timente, sînt mai apreciate de 
consumatori pentru gustul și 
aroma lor, pentru prospețimea 
și acuratețea cu care sînt lu
crate. A crescut de asemenea 
mult și calitatea. Indicele de 
calitate la pîinea neagră a 
crescut de la 88,9 la sută îna
inte de concurs la 91,5 la sută, 
la pîine albă de la 88,4 la 90.7 
la sută, iar la specialități de 
la 00,9 la 96,9 la sută. S-au 
realizat însemnate cantități de 
produse peste plan.

Acestea sînt succesele, dar 
se pune întrebarea: a făcut 
totul organizația U.T.M. ca 
fiecare tânăr să aibă o înaltă 
calificare ? Sînt încă probleme 
pe care organizația U.T.M. le 
trece cu vederea. Un exem
plu : în loc să sprijine concret 
organizam cursurilor de ridi
care a calificării, întocmirea 
programelor analitice, organi
zația U.T.M. a lăsat totul pe 
seama comitetului sindicatului 
și a conducerii întreprinderii. 
Mai sînt tineri care bat pasul 
pe loc, care nu citesc cu lu
nile o carte tehnică sau o re
vistă de specialitate. Nu este 
de loc întâmplător faptul că 
mai sînt cazuri de refrămân- 
tare a cocii, de risipire a ma
terialului sau de rebut ridicat. 
Dragostea de meserie, răs
punderea în fața marelui pu
blic consumator, aceste trăsă
turi înaintate, trebuie culti
vate la fiecare tânăr de către 
organizația U.T.M. Comitetul 
U.T.M. trebuie să sprijine mai 
concret conducerea întreprin
derii și comitetul sindicatului 
în organizarea ridicării cali
ficării profesionale a tinerilor, 
să recomande ca lectori la 
cursuri pe cei mai buni mun
citori, maiștri și ingineri, ti
neri și vîrstnici, să contribuie 
la realizarea unor programe 
analitice strâns legate de ne
voile producției, iar apoi în 
continuare să urmărească a- 
tent nivelul la care se predau 
lecțiile, cum își însușesc tine
rii noile cunoștințe și cum le 
aplică în producție.

La îndemâna organizației 
U.T.M. sînt numeroase forme 
ce pot fi folosite pentru ridi
carea calificării tinerilor. Din 
păcate ele sînt prea puțin uti
lizate.

— Organizația U.T.M. ar 
putea să organizeze concursuri 
Pe teme tehnice, ora tineretu
lui la stația de radioamplifi
care, demonstrații practice etc.

Aceste mijloace și altele, a- 
lături de cursuri vor contribui 
la ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor. Pe această 
bază va spori contribuția tine
retului la realizarea sarcini
lor de plan, la îmbunătățirea 
calității produselor fabricii.

Atletism
Astăzi pe stadionul Armatei 

Populare din Belgrad, încep 
întrecerile din cadrul celei 
de-a 20-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism. în 
prima zi de concurs vor fi 
cunoscuți noii campioni balca
nici în 10 probe. în cadrul a- 
cestor probe vor evolua și 
mai mulți atleți romîni prin
tre care Lia Manoliu, C. Gre- 
cescu, Ilie Savel, Ioana Pe
trescu și Florica Grecescu. 
Concursurile continuă sîmbă- 
tă și duminică.

(Agerpres)

Simpozion din ciclul de expuneri cu tema 
„Manifestul comunist al epocii contemporane"
Joi după amiază a avut loc, 
în aula Facultății de științe 
juridice a Universității „C. I. 
Parhon" din Capitală, primul 
simpozion din ciclul de expu
neri cu terna „Manifestul co
munist al epocii contempo
rane", organizat de Consiliul 
General A.R.L.U.S. în colabo
rare cu Consiliul de conducere 
al S.R.S.C., pentru populari
zarea proiectului de program 
al P.C.U.S.

Acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.- 
lui, directorul Institutului de 
studii romîno-sovietic al Aca
demiei R. P. Romîne, acad. 
Zaharia Stancu, scriitor și 
prof, umv- Jpg, V^l.țer Roman, 
directorul Editurii Politice, au 
făcut expuneri pe tema : „Co
munismul — ziua de mâine a

La cinematografele
MAGHERU și I. C. FRIMU 

rulează noul film sovietic

PIÎIMUL MD SPRE STELE
O producție în culori a studioului central de filme docu

mentare și a studioului Mosnaucifilm din Moscova.

în curînd noul film romînesc

Aproape de soare

„București"

noul Ițolel

de camere mdhidaa/e si pentru qrupuri 
de funșh.firm te/efon 2350 Suceava

Comunicat
în conformitate cu „Proto

colul privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării eco
nomice și tehnice și intensifi
carea comerțului în ambele 
sensuri între R. P. Romînă și 
Republica Indonezia", semnat 
la 5 iunie 1961 de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 

l Romîne, Gheorghe Gheorghiu» 
Dej și președintele Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno, a fost 
creată comisia guvernamenta
lă mixtă permanentă de co
laborare economică și tehnică. 

( între 11 și 14 septembrie 1961 
a avut loc la București prima 

J sesiune a comisiei.
Comisia guvernamentală 

i mixtă a discutat în prima sa 
I sesiune posibilitățile de livra

re de către R. P- Romînă în 
Republica Indonezia a unor 

' instalații oomplete și utilaje, 
în special pentru industria pe
trolieră, prevăzîndu-se acor
darea de credite de către R.P. 
Romînă pentru utilajele ce 
vor fi contractate de Indone
zia. '

Analizînd măsurile în ve
derea dezvoltării schimburilor 
comerciale între R. P. Romînă 
și Republica Indonezia, comi
sia a discutat încheierea unui 
acord pe termen lung, stabi- 
lindu-se că pînă la 1 martie 
1962 vor fi examinate și con
venite textele acordului în 
vederea semnării lui.

Discuțiile au avut Ioc într-o 
atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă.

Joi, 14 septembrie 1961, 
s-au semnat, la Consiliul de 
Miniștri, documentele privind 
lucrările primei sesiuni a co
misiei guvernamentale mixte 
permanente de colaborare e- 
conomică și tehnică romîno- 
indoneziană. Documentele au 
fost semnate do cei doi pre
ședinți ai comisiei—din partea 
romînă de Alexandru Bir- 
lădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar 
din partea indoneziana de 
Chairul Saleh, ministrul 
Construcțiilor și Dezvoltării.

întregii omeniri". Expunerile 
au fost audiate cu viu interes 
de un mare număr de activiști 
de partid și ai organizațiilor 
de masă, muncitori, tehnicieni, 
oameni de știință, artă șj cul
tură, studenți, funcționari etc.

în același ciclu, vor fi pre
zentate în continuare, în fie
care joi, pină la 19 octombrie, 
expuneri intitulate : „U.R.S.S. 
în anul 1980“, „Totul pentru 
om",, „Știința comunismului”, 
..Pace, muncă, egalitate, liber
tate, fericire", „P.C.U.S. — ra
țiunea. cinstea și conștiința 
epocii noastre".

Expuneri cu teme asemănă
toare vor avea loc în întreaga 
țară, la casele prieteniei ro- 
mîno-sovietice, la cluburile în
treprinderilor, căminele cul
turale, casele de cultură etc.

(Agerpres)

su.pla.de


Ce furaje ați pregătit

pentru iarnă

CHIMIE

rintre acțiunile 
principale care se 
desfășoară în pre
zent în gospodă
riile agricole din 
țară se numără și 
furajelor, însilo-însilozarea

«are menită să asigure pentru 
iarnă animalelor de producție 
o bază furajeră cît mai bo
gată.

In legătură cu aceste lucrări 
l-am rugat acum cîteva zile pe 

-^tovarășul Petru Mihalache, 
președintele gospodăriei agri
cole colective din comuna Tîr- 
zii, raionul Huși, să tie răs
pundă la cîteva întrebări-

— Aveți un sector zootehnic 
bogat și în continuă dezvol
tare- Nu peste mult timp va
cile cu lapte și celelalte ani
male de producție vor intra în 
programul de iarnă, cînd Ia 
baza hrănirii lor vor sta fu
rajele pregătite din vară. Cum 
ați asigurat aceste furaje ? 
Ce-ați pregătit pentru iarnă 2

— Intr-adevăr — ne-a răs
puns tovarășul președinte, — 
în gospodăria noastră colecti
vă sectorul zootehnic este în 
continuă dezvoltare. Astfel, ca 
să dau doar două exemple, nu
mai la sfîrșitul anului acesta 
vom ajunge la cel puțin 130 
vaci cu lapte și la aproape 
1.500 de oi. Or, atunci cînd a 
fost vorba de asigurarea nutre
țurilor. noi am ținut seama 
tocmai de lucrul acesta, că nu
mărul animalelor de producție 
va spori și am prevăzut însi
lozarea a 1.600 tone de furaje 
pentru iarnă- Insilozările le-am 
început din timp, pe la jumă
tatea lui iunie. Astfel, cînd lu
cerna a fost îndeajuns de dez
voltată, am însilozat din ea 
peste 250 tone în amestec cu 
paie uscate de orz. Cînd a 
fost vorba de însilozarea po
rumbului prevăzut pentru si
loz, am făcut recunoașteri în 
lan și am însilozat, conform 
indicațiilor Ministerului Agri
culturii, numai porumbul mai 
slab dezvoltat. Am folosit, de

•--

îngrijitoarea de animale 
Gherghina Ivan de la sec
torul zootehnic al G.A.S. 
Panteiimon, regiunea Bucu
rești, este fruntașă în pro
ducție. Ea obține rezultate 
deosebite în creșterea ti

neretului bovin.
Foto : AGERPRESLa cariera

C1 omuna Teliu din raionul Sf. 
Gheorghe este strînsă în
tre poalele munților. Roșul 

prin 
Ici 
cu

țiglelor abia de se zărește 
verdeața pădurilor de pin. 
colo, cîte-o casă băirînească 
șindrilă înnegrită și roasă de vre
me, îți mai amintește de negura 
trecutului îndepărtat.

f Ajuns în sat, liniștea sugerată 
de depărtări se destramă. Că
ruțe și mașini, într-un neîntrerupt 
du-te vino, se scurg pe străzile 
comunei. Și deasupra tuturor zgo
motelor, dominînd văzduhul se ri
dică uruitul concasoarelor de la 
cariera de piatră.

Aici, muncitorii localnici smulg 
muntelui mii de tone de piatră. 
Garnituri lungi pornesc de aici 
spre șantierele țării. E o muncă 
grea, care cere multă îndemî- 
nare, torță și curaj. Privesc uimif 
forfota oamenilor.

Lingă fiecare bloc de piatră, se 
dă lupta între forja și îndemîna- 
rea omului și tăria stîncii. La fie
care lovitură de ciocan piatra își 
pierde din tărie, geme parcă ne
putincioasă, desfăcîndu-se în 
blocuri mai mici, tof mai mici, 
pînă cînd ajunge la dimensiunile 
necesare.

„Metamorfoza" pietrei începe 
încă de la extracție. Ca niște ade- 
vărați alpini.șfi, suspendați pe frîn- 
ghii la înălțimi amețitoare, munci
torii din echipa de extracție pre
gătesc terenul pentru dinamitare.

Fiilop Ludovic, veteran al ca
rierei, îmi dă explicații :

— Băieții de la extracție, majo
ritatea lor tineri, sînt adevărați 
șoimi ai înălțimilor. Ei prăvălesc 
stîncile slăbite de dinamitare, asi- 
gurînd „materia primă" pentru 
întreaga carieră:

De la tovarășul Fulop aflu că 
planul de producție pe luna tre
cută a fost îndeplinit și chiar de
pășit.

AWtrecut puțin timp de cina me 
aflu printre blocurile de piatră 
din carieră și oamenii mi-au de
venit familiari. Echipele conduse 
de Erjea Eugen și Vereș Ștefan 
aflate în întrecere socialistă 
în atenția tuturor.
Deocamdată lupta e 
sfîrșitul lunii se vor vedea.

Tovarășul Fulop nu uită 
vorbească și de I------- 

sini
Rezultatele ? 
strînsă. La

să-mi
fînărul Maxim

asemenea, în mare măsură 
pentru insilozare porumbul în 
culturi duble și amestecat cu 
floarea-soarelui. Pînă în pre
zent colectiviștii noștri au în
silozat peste 1.200 tone de fu
raje și sperăm să atingem 
pînă la sfîrșitul lucrării cel 
puțin cifra de 2.000 tone. In a- 
fară de furajele însilozate, am 
pregătit pînă în prezent apro
ximativ 320.000 kg fînuri.

— Ceea ce ne-ațî spus pînă 
acum sînt lucruri interesante 
care arată preocuparea per
manentă a gospodăriei colecti
ve pentru asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare ce
rințelor. Ce ne puteți spune 
despre felul cum ați folosit

Ne răspunde tovarășul
Petru Mihalache, 

președintele gospodăriei agri
cole colective din comuna Tîr- 

zii, raionul Huși.

resursele locale pentru a obți
ne rezultate cît mai bune în 
această privință ?

— Ajutați permanent de or
ganizația de partid din gospo
dărie, membrii consiliului de 
conducere s-au gindit mereu să 
găsească și alte surse de procu
rare a furajelor- Astfel, pe o 
suprafață de aproximativ 8 
hectare de livadă plantată de 
curînd pe dealurile din jurul 
satului a crescut în vara a- 
ceasta iarbă bogată. Noi nu 
puteam s-o distrugem prin sa
pă fiindcă tocmai această iar
bă împiedica eroziunea terenu
lui. Atunci ne-am gîndit s-o 
cosim- Am strîns de aici mai 
bine de trei vagoane de fînuri 
naturale.

Am mai cosit de asemenea 
și iarba de pe diferite dru
muri și din plantațiile de s-al- 
cîm pe care am transformat-o 
in fînuri bune pentru iarnă.

Acum a venit toamna, 
dată cu recoltarea sfeclei 
zahăr vom însiloza coletele 
sfeclă de pe mai bine de 
de hectare Vom însiloza, 
asemenea, după ce vom culege 
zarzavaturile din grădină, toa
te resturile de legume, vre
jurile de roșii și altele.

— In ce condiții Sînt de-

O 
de 
de
40 
de

Noi construcții pentru petroliștii
ploieșteni

folosință noi a- 
in care locu- 
100 de petro-

La Tîrgoviște, Cîmpina, Mo
reni și Boldești au fost date 
recent în 
partamente 
iese peste 
liști. Cu acestea numărul a- 
partamentelor repartizate în 
ultimii ani petroliștilor din 
regiunea Ploiești depășește 
1.200. Totodată, ca urmare 
a creșterii continue a cîști- 
gurilor personale aproape 
800 de petroliști din această 
parte a țării și-au construit 
locuințe noi. Astăzi, în fiecare 
localitate petrolieră din re
giune te întîmpină noi locuin
țe muncitorești, precum și 
cluburi, școli, spitale, policli
nici și alte clădiri social-cul- 
turale. Pentru petroliștii din 
Tîrgoviște Boldești,

ȘERBU ALEXANDRU
tehnician

Stelian. Ajutat de comuniști el a 
devenit un muncitor fruntaș în e- 
chipa de extracție. A venit la Te- 
liu de prin părțile Moldovei, l-a 
plăcut meseria de pietrar și locu
rile acestea și a rămas pentru tot
deauna aici.

Am părăsit cariera de piatră din 
Teliu cu impresii de neuitat. S-ar 
putea scrie atîtea despre acești 
oameni curajoși, dîrzi. Cînd am 
plecat, tocmai se pregătea dinami
tarea. Abia m-am îndepărtat de 
carieră cînd văzduhul a fost 
tremurat de explozii. Munții 
purtau în depărtări ecoul.

urnele lui Aldo Fa
brizi este strîns le
gat de începuturile 
și evoluția filmului 
neo-realist-italian. A 
fost interpretul u- 

roiurile principale ale 
filmului „Roma, oraș deschis" al 
iui Rossellini. Prin profundul uma
nism cu care a învestit personajul 
preotului executat de fasciști, pen
tru că în loc să predice de la am
von supunerea față de ocupanfi, 
ascundea in altar arme pentru lup
tătorii din rezistență, prin varieta
tea semnificațiilor cuprinse în jocul 
său sobru și interiorizat, Aldo Fa
brizi s-a impus ca un actor cu 
remarcabile resurse interpreta
tive. Pe genericul comediei „S-a 
furat un tramvai" — producție a 
cinematografiei italiene — îl regă
sim în tripla calitate de autor al 
dialogurilor, regizor și interpret 
al personajului principal din film.

Puternica sa personalitate ar
tistică și consecventa slujire a 
principiilor unei arte strîns legate 
de frămîntările și aspirațiile po
porului italian și-au pus pecetea 
asupra acestui film în care re
găsim toate calitățile dar și unele 
limite ale neo-realismului.

Filmul lui Aldo Fabrizi, îm
preună cu alte cîteva creații va
loroase realizate în ultimul timp 
de Luchino Visconti sau De Sica, 
confirmă că — deși a tost cople- 

?
pozitate aceste furaje pe care 
le-ați pregătit pînă acum ?

— Ne-am gindit în primul 
rind la locurile unde vom de
pozita furajele și le-am ales 
cit mai aproape de sectorul 
zootehnic- Aceasta pentru ca 
la iarnă să nu avem cheltuieli 
mari de transport de la gro
pile de siloz sau căpițele de 
fin la grajduri, și să prevenim 
risipa furajelor. Apoi, ne-am 
gindit cum să fie depozitate 
aceste furaje. Pentru silozuri 
am pregătit gropile din timip, 
le-am stropit cu var, iar după 
insilozare le-am acoperit bine 
cu pămînt și le-am făcut îm
prejur șanțuri de scurgere a 
apei. In ceea ce privește fînu- 
rile am căutat să dăm toată 
atenția felului în care s-au în
tocmit stogurile. Am făcut vîr- 
furile cît mai ascuțite ca să 
se scurgă cit mai bine apa 
ploilor și a zăpezilor. Le con
trolăm din cînd în cînd să ve
dem dacă se păstrează în bune 
condiții. Printre stoguri am 
pus rezervoare cu apă pentru 
prevenirea focului. Am luat 
măsuri ca în apropierea depo
zitului de fînuri să nu se fu
meze, iar colectiviștii res-pectă 
toți acest lucru.

— Și acum o ultimă între
bare : cum participă tineretul 
la această acțiune de asigu
rare a bazei furajere ?

— împreună cu colectiviștii 
mai vîrstnici, tinerii au luat 
parte din primăvară și pină 
acum la toate lucrările. Și la 
cositul finului, și la strinsul 
lui, și la depozitat. Tinerii 
ne-au ajutat mult și la însilo- 
zări- La ședințele consiliului 
de conducere al gospodăriei, 
cînd hotărâm începerea unora 
din aceste lucrări era prezent 
întotdeauna și secretarul or
ganizației U.T-M- El își nota 
totul în carnetul lui și apoi 
le aducea la cunoștință tineri
lor ce aveau de făcut- A doua 
zi, cînd începea lucrarea, erau 
primii la muncă. Cu tiperi ca 
Pricop Constantin. Ion Mogîl- 
dea, Ion Fătu. Veronica Ciucu- 
reanu, Gheorghe Bălan și alții 
asemenea lor, gospodăria noas
tră colectivă nu poate decît 
să se mindrească.

PETRE GHELMEZ

exemplu, s-au construit recent 
cluburi moderne cu biblioteci 
care dețin aproape 20.000 de 
volume, iar la Moreni s-a dat 
în folosință o școală medie și 
un spital.

De la începutul anului și 
pînă acum au fost trimiși la 
odihnă și tratament în sta
țiuni peste 8.000 de oameni 
ai muncii din schelele petro
liere și rafinăriile regiunii.

(Agerpres)

S-a țaiat aa tzamaai

tramvaistul

șit cîțiva ani de producția comer
cială — „neo-realismul cinemato
grafic e departe de a-și fi epui
zat potențialul de inspirație și de 
actualitate" {afirmație mai veche 
a scriitorului Atberfo Moravia, 
care-și păstrează și astăzi valabi
litatea).

Ca și în neuitatele filme neo
realiste „Feroviarul" sau „Hoții 
de biciclete" eroul din „S-a fu
rat un tramvai" este un muncitor, 
manipulantul de tramvai din Bo
logna, Cezare Mancini.

Intre mecanicul de locomotivă 
din „Feroviarul" și 
Mancini există foarte multe ase
mănări, ca de altfel și intre pro
blematica celor două filme, dova
dă că realizatorii lor au urmărit 
redarea unor caracteristici pro
prii clasei muncitoare italiene și, 
în același timp, dezvăluind con
dițiile grele de viață ale celor 
ce muncesc, demascarea orîndui
rii sociale capitaliste.

Umorul comediei „S-a furat un 
tramvai" este amar, dincolo de 
zimbetul provocat de încurcăturile 
hazlii ale tramvaistului, pus în si
tuația de a-și pierde slujba fiind
că... nimerește întotdeauna fără 
greș cu bila la jocul de popice

Recoltatul verzei timpurii la G.A.C. „Tudor Vladimirescu" din comuna Chirnogi, raionul 
Oltenița.

Foto : AGERPRES

INIMA SATULUI
(Urmare din pag. l-a)

cîte o masă, șed brigadierii. 
Au în față carnețele, hîrtii. 
Un om intră pe ușă.

— Bre Oprișene, te căutam. 
Am o vorbă cu tine. Dă-mi 
pentru mîine o căruță. Am 
niște porumb rămas de anul 
trecut și vreau să-l duc să-l 
vînd. Vine acuma porumbul 
nou și unde să-1 pun ?

— Bine, mă Dănilă. îți dau. 
Vino mîine în zori.

Vasăzică țăranul Marin Z. 
Dănilă are acum in septem
brie niște porumb rămas de 
anul trecut și vrea să-1 uree 
într-o căruță și să-1 vîndă la 
tîrg. Lucru obișnuit. Obișnuit 
azi. I-am întrebat pe cei patru 
brigadieri.

— Cine dintre țărani ivea 
altă dată porumb în septem
brie ?

Cei patru țărani au ridicat 
din umeri.

— Ce vorbești dumneata ? 
Nu mai aveam noi porumb în 
ianuarie, d-apoi în septem
brie.

Ora 19. în sala de ședințe 
a sediului. începe adunarea 
generală a organizației de 
bază U.T.M.

— începem adunarea noa
stră cu următoarea ordine de 
zi: Referatul biroului organi
zației de bază U.T.M. despre 
„Contribuția tinerilor colecti
viști la consolidarea economi
că a gospodăriei noastre" și la 
punctul doi, primirea unui 
membru nou în rîndurile or
ganizației noastre.

în sală, peste cincizeci de 
chipuri zîmbitoare și senine, 
ascultă cu atenție un referat 
care le vorbește despre mun
ca lor, despre o echipă de ti
neret care a realizat produc
ții mari îndeplinindu-și anga
jamentele, despre muncile la 
care ei au lucrat mai virtos, 
și-au ajutat gospodăria. Sînt 
aici peste 50 de băieți și fete 
care, după ce și-au terminat 
treburile, au venit să discute 
despre datoriile lor de mem
bri ai Uniunii Tineretului 
Muncitor. Au multe de făcut.

se discerne amărăciunea unui 
trai lipsit de siguranța zilei de 
mîine.

Cezare Mancini muncește de 30 
de ani la societatea de tramvaie 
din Bologna și are de întreținut o 
familie destul de numeroasă. Fil
mul ne dezvăluie cu discreție cit 
de limitate sînt resursele mate
riale ale acestui muncitor, intr-o 

CRONICA
FILMULUI

scenă plină de semnificații. Nu
mai cîteva zile de suspendare 
din serviciu a tramvaistului îi pune 
familia în pericol de a nu-ș.i pu
tea asigura hrana, îmbrăcămintea 
și alte necesități casnice.

Pentru ce a fost suspendat Man
cini ? S-ar părea că filmul răs
punde la această întrebare doar 
prin faptul că, un controlor înfu
riat de pierderile repetate la po
pice, îf persecută pe tramvaist 
căutindu-i neîncetat „nod tn pa-

fiecare om, ce va aduce 
aceasta tuturor și fiecă-

va hotărî acest „stat 
al muncii pentru bu- 

i ? Chibzuindu-și fie-

Se discută acum despre faptul 
că mai mulți tineri ar trebui 
să îmbrățișeze meseria de 
crescători de animale. Grigore 
Taușan 
vorbesc 
despre 
munca 
despre 
aduce 1 
gospodăriei

între timp a început în bi
roul președintelui ședința cu 
brigadierii. Oameni între două 
vîrsțe. Oameni care în viață 
au trudit mult. Are fiecare 
un semn al acestui trecut a- 
mar. Stau la ședință, cu în
fățișările lor aspre și pun la 
cale treburile pentru a doua 
zi. Aici deci, între acești cinci 
oameni se hotărăște ce se 
va petrece într-o zi în gospo
dăria colectivă, ce treburi va 
face 
ziua 
ruia.

Ce 
major" 
năstare 
care împărțirea muncii în bri
gadă, gmdind gospodărește 
cu mintea lor deprinsă acum 
să vadă interesele colective, 
ei au stabilit ca a doua zi bri
găzile a Il-a și a IV-a să lu
creze la însilozarea furajelor 
din culturile duble- Atelajele 
care nu vor avea treabă la 
însilozări vor căra materiale 
pentru construcția unui sai
van. Carele cu boi vor merge 
să transporte paie pentru sai
vanele de porci. Fiecare bri
gadă pregătește fasolea pen
tru predarea ei la baza de 
recepție. Din fiecare brigadă 
cîte o căruță va merge să 
aducă nisip pentru echipa de 
construcții. începe însămânța - 
rea secarei pentru masa ver
de. Se va face recepția arătu
rilor. La padocurile pentru 
purcei vor fi montate ușile.

— în hrana vacilor să fie 
introdusă sfecla furajeră în 
amestec cu dovleci : 25—30 kg 
pe zi. Da, începînd de mîine...

Și ședința continuă.
Afară s-a lăsat noaptea. 

Bărăganul întins pînă departe

și Neagu Ștefan le 
: tinerilor din sală 

meseria lor, despre 
aceasta interesantă, 

veniturile pe care le 
munca aceasta, a lor. 

colective.

pură". Numai în aparență acesta 
este singurul răspuns. Descifrînd 
ceea ce nu poate fi întotdeauna 
spus prin cuvinte — să ne amin
tim rigurozitatea cenzurii față de 
filmele de acest fel — înțelegem 
că necazurile lui Mancini sînt o 
consecință firească a situației mun
citorului în capitalism, a faptului 
că soarta sa. este la cheremul pa
tronilor, interesați de obținerea 
unor ciștiguri sporite și total in
diferenți la greutățile în care se 
zbate o familie de muncitori sau 
la consecințele dramatice ale im
posibilității de a munci, de pildă.

lală-l pe Mancini în fața jude
cătorilor, acuzat de a fi... furat 
un tramvai. Procurorul e dispus să 
ceară maximum de pedeapsă, iar 
avocatul să pună gestul pe sea
ma... alienafiei mintale a acuza
tului. Dar bătrînul muncitor expli
că simplu, cu glasul tremurînd de 
emoție (dacă ar fi să vorbim nu
mai despre felul în care a țucat 
în această scenă, este suficient 
pentru a releva admirabilele cali
tăți interpretative și excepționala 
expresivitate a actorului Aldo Fa
brizi) că a făcut acest act nesă
buit numai pentru a mai simți,

în
de 
de- 
cu

pare că respiră. Noaptea 
cepe de aici, din grădină, 
la ultimul bec și se duce 
parte peste câmp, odată 
vîntul. Afară, la poartă, după 
obiceiul pămîntului, cîțiva oa
meni stau de vorbă. Vorbele 
lor străbat limpezi noaptea.

— Ce-ai făcut, ți-ai cum
părat țiglă ?

—• Oho, de trei săptămîni.
— Și te-ai mutat în casă ?
— Mai stau în aia veche. 

Trebuie să caut niște vopsea 
albastră. Am să mă rog de 
șoferul ăsta al nostru să-mi 
aducă el de la Făurei.

Mă gîndeam. Mă gîndeam 
la brigadierii pe care-i cuno
scusem astă-seară, la pre
ședinte, la cele peste 50 de 
chipuri tinere și senine care 
discutau cu gravitate și com
petență despre producții mari 
de lapte și cereale, despre ve
nituri, despre avutul obștesc 
— treburi ce priveau viața lor, 
drumul lor spre bogăția și 
frumusețea vieții socialiste. 
Ieșisem în curte. Noapte se
nină de început de toamnă. 
Oamenii alături de care stă
tusem aici astă-seară plecau 
spre casă vorbind.

— La organizația de bază 
mai e cineva ?

— Mai e. Secretarul de 
partid stă de vorbă cu pre
ședintele. Iar o să se culce 
tîrziu.

E de fapt imaginea de con
cluzie a acestui reportaj.

Pentru cîteva ceasuri se
diul va rămîne apoi în grija 
bătrânului paznic de noapte 
care-i necăjit că n-are cu 
cine sta noaptea de vorbă, ca 
să-i treacă de urât, ca să-i po
vestească el „cum era pe 
timpuri cînd aici unde-i acum 
sediul și-i 
de oameni, 
pustiu și la ceasul ăsta doar 
la circiumă dacă se mai mișca 
cîte un rumîn".

Mîine și în 
neață, sediul își 
nou însuflețirea, 
oamenii care vin aici în fie
care zi mai siguri de puterile 
lor și pun la cale treburile 
gospodărești care conduc a- 
ceastă colectivitate de oameni 
spre acele profunde prefaceri 
ale vieții satului socialist.

atîta forfoteală 
lătrau câinii a

fiecare dimi- 
va primi din 
își va primi

Cinematografe
Carmen de Ia Ronda : Pa

tria, București. înfrățirea în
tre popoare, Gh. Doja, Vol
ga ; Primul raid spre stele : 
Magheru, I. C. Frimu ; Am 
fost tineri : Al. Popov, Popu
lar ; Genevieve : Republica ; 
S-a furat un tramvai : V. 
Roaită, Al. Sahia, Moșilor ; 
Dragoste de septembrie : V. 
Alecsandri. Elena Pavel, Li
bertății, Drumul Serii ; Sec
țiunea a 5-a : Lumina, N. Băl- 
cescu ; Vietnam patria mea : 
Olga Bancic ; El Hakim: Cen
tral ; Alba Regia : Victoria. 
8 Martie; Tracul unui actor : 
M. Gorki, Arta, Miorița, G. 
Coșbuc; Prințesa cu steaua 
de aur — Bărcuța : Timpuri 
noi ; Program special pentru

măcar cîteva ore, mulțumirea su
fletească și încrederea pe care o 
dă omului conștiința că este folo
sitor, că poate munci, că n-a ajuns 
o povară pentru cei din jur, după 
30 de ani de trudă și sacrificii. 
Cît de cruntă este acuzarea la 
adresa orînduirii bazate pe ex
ploatare, cuprinsă în cîteva im
presionante cuvinte ale tramvais
tului I

Prin atmosfera și problematica 
sa, prin veridicitatea redării rela
țiilor sociale, prin sobrietatea mij
loacelor de expresie, filmul „S-a 
furat un tramvai" realizat de Aldo 
Fabrizi se aseamănă cu cele mai 
bune creații ale cinematografiei 
neo-realisfe italiene. Se aseamănă, 
din păcate și prin limitele sale 
ideologice. Rezolvarea „fericită" 
a tuturor necazurilor lui Mancini 
este departe de a corespunde re
alității, patronul și apărătorii le
galității burgheze cedînd nevero
simil de ușor in fața solidarității 
muncitorilor care îl apără pe 
tramvaist în clipele grele.

Poate că realizatorii filmului au 
încercat totuși să sugereze prin 
cîteva replici cu dublu sens, din 
final, că „rezolvarea" este numai 
momentană și că soarta muncito
rului va fi și pe mai departe la 
fel de nesigură și grea, că nu va 
putea fi altfel atîta timp cit vor 
exista exploatați și exploatatori.

IRINA DRĂGAN

h recem peste valuri 
; domoale de uscat, 
; lăsînd în dreapta 

I Mamaia cu palaiele 
I ei multicolore, în

văluite într-un abur
străveziu, apoi Termocentrala Ovi- 
diu II, care fumegă și freamătă 
veșnic, între munți de stîncă și 
cărbune, cînd dintr-odată, din i- 
mensitatea lanurilor de porumb, 
răsare majestuoasă construcția în 
roșu-negru a Uzinei de la Năvo
dari. Intrată în funcțiune acum 
trei ani, marea uzină de la Nă
vodari a revărsat spre ogoarele 
patriei sute și mii de vagoane de 
îngrășăminte chimice, făcîndu-le 
să rodească mai spornic.

Cuptorarul Alexandru Vasile se 
află aici de la prima cărămidă a- 
șezată la fundația uzinei, li cu
noaște istoria ca-n palmă. Urcăm 
pe scări, spre cuptoare, acolo 
unde arde pirita, trecînd succe
siv, datorită vîlvătăilor mistuitoa
re ale focului, printr-o gamă în
treagă de culori și schimbări chi
mice, ca să-l căutăm chiar din 
primele clipe ale intrării în uzi
nă. Cineva ne-a spus însă că Va
sile Alexandru lucrează în schim
bul de noapte. Dar, spre surprin
derea noastră, sus, pe platformă, 
ne-a întîmpinaf, chiar cel căutat. 
Se întîmplase o defeefiune la 
cuptor, provocată de zgură. Nu 
era nimic grav. Leacul îl găsiseră 
ei de îndată. Dar pînă să aștepți 
să se răcească cuptorul — asta 
ar însemna 30 de ore de stag
nare a producției — durează to
tuși. Trecuseră cîteva ceasuri. Va
sile Alexandru și ceilalți băieți din 
brigada lui, au intrat pe rînd în 
dogoarea cuptorului. Au lucrat 
ore în șir, cu rîndul. Și n-au ple
cat de pe platformă pînă cînd 
cuptorul n-a intrat din nou în 
funcțiune.

Pe urmă, Alexandru Vasile ne-a 
condus prin uzină. A povestit 
despre oamenii ei, despre proce
sul tehnologic, despre o întrea
gă chimie. Nerăbdarea, pasiunea 
cu care acest tînăr chipeș, cu 
ochi albaștri, parcă stropiți cu 
apa mării, vorbea despre viitorul 
acestei mari uzine din stepa do
brogeană erau cuceritoare. Cînd 
vorbea repeta mereu o frază pli
nă de semnificație : „Asta ne-a 
cerut partidul să facem". Ceea 
ce descria el într-adevăr grandios 
și tulburător, revenind în vorbirea 
lui mereu la această frază, erau 
planurile de dezvoltare a uzinei: 
o linie de acid sulfuric și alfa 
de superfosfați. Prima a intrat 
deja în probe tehnologice, a 
doua e în plină construcție. Vor 
intra în funcțiune în curînd. Ele 
vor tripla producția de îngrășă
minte,

— Față de termenul prevăzut 
în Documentele celui de-al lll-lea 
Congres al partidului, noi avem 
un avans de patru luni, precizea
ză, mîndru, Vasile Alexandru.

Pe urmă s-a referit la nivelul 
tehnic al noilor linii de fabrica
ție. Instalațiile sînt mult mai sim
ple: sînt construite în aer liber, 
așa îneît gazele ce se degajă nu 
îngreunează munca omului. Tot 
timpul observam la el o grijă deo
sebită de a descrie în amănunt, 
științific, procesele tehnice, pro
cesele chimice, întreaga metamor
foză care se va petrece în noile

P E C T A C O
copii (dimineața), Escrocii 
(după amiază) 13 Septembrie; 
Vîrsta dragostei: Tineretului; 
Cerasella : Cultural ; Raidul 
vărgat: Grivița, Unirea, Don- 
ca Simo, G. Bacovia ; Oameni 
pe pod: C. David; Săritură în 
zori: Flacăra; Vikingii: 8 Mai; 
Revista visurilor : Floreasca ; 
Clinele din mlaștină: T. Vla
dimirescu, M. Eminescu, 16 
Februarie ; Imperiul soarelui: 
23 August ; Libelula: A. Vlai- 
cu; Omul nu se predă: Mun
ca, 30 Decembrie; Acțiunea 
Cobra : Ilie Pintilie ; Fenix : 
B. Delavrancea.

□ plimbate pe lacul Parcului popular din Cluj.

TEPÂ
agregate. Cînd vorbea, aveam 
impresia că evocă nopțile lungi, 
nenumărate nopți și zile, cînd în
vățase el aceste taine ale tehni- 
cii, ale chimiei. Ce poveste in
teresantă are acest om I Face 
parte din acei tineri care au ve
nit pe șantier ca muncitori neca
lificați. Fusese cioban. A rămas 
apoi în uzină, și a învățat noua 
meserie de chimist. Pentru spe
cializare a fost trimis în Uniunea 
Sovietica. Locuiește împreună cu 
familia într-un apartament nou. 
Un drum asemănător au parcurs 
și alți tineri : Ștefan Bălan, un 
cupforar cu mare experiență —- 
are 23 de ani — e fiul unui pes
car din Sarinasuf. A venit pe 
șantier, s-a calificat ca zidar, a 
ajuns șeful unei brigăzi. E un tî
năr inimos, legat trup și suflet de 
uzină. E legat însă și de tineri : 
ca dovadă aceștia i-au încredin
țat și munca de secretar al or
ganizației U.T.M. Și Petre Bar- 
nea, un alt tînăr, de-o vîrstă cu 
Bălan, are o istorie interesantă. 
A venit pe șantier de la Bîrlad, 
după ce se isprăvise acolo con
strucția fabricii de rulmenți. 
De-aci n-a mai plecat. Acum, în 
așa-zisa „cameră albastră" a co
menzilor, veghează timp de 8 
ore, citind în butoanele multico
lore algebra complicată a meta
morfozelor chimice care se pe
trec în marile agregate ale uzi
nei.

Noutățile abundă. Vasăzică, nu 
peste mult timp noile linii vor 
intra în producție. Unde sînt spe
cialiștii ? Evident, la o construcție 
industrială care răspunde unor 
cerințe ale tehnicii celei mai îna
intate, trebuie și cadre cu un 
înalt nivel de specializare.

— Aveți dreptate, aprobă Ale
xandru. Dar noi ce credeți c-arr> 
făcut din martie încoace? Am 
învățat!

în luna martie au început 
cursurile de specializare, la care 
au luat parte 90 de tineri recru
tați din uzină. Printre ei mai erau 
și cîțiva noi angajați. Aceștia lu
crau diminețile cîte 4 ore în 
producție pe lîngă oameni ca 
Alexandru, Bălan, Barnea, Truca 
Ion, Despot Ion, Popescu Anghel 
și învățau de la ei tainele chi
miei, în practica zilnică. După- 
amiezele se așezau în bănci, lao
laltă, să audieze cursurile. Șase 
luni de școală...

In momentul de față dau exa
mene peste o sută de tineri, cei 
mai mulți din regiune, unii fii 
chiar ai muncitorilor din uzină. 
Cei care reușesc la examen vor 
urma cursurile școlii profesionale 
de 3 ani de pe lîngă uzină. După 
aceea vor ieși operatori chimiști 
în diferite specialități. Școala pro
fesională e o altă noutate. Nou
tate e și școala de maiștri, care 
se va deschide tof în toamna 
asta, la care vor urma oameni 
din uzină și din alte uzine din țară 
cu același specific.

E greu să-ți imaginezi tabloul 
viitorului acestui laborator din 
stepă, unde foștii pescari și păs
tori au devenif chimiști specia
liști, iar locul lor de muncă este 
pur și simplu un institut științific. 
Chimia a pătruns în stepă și a 
făcut-o să rodească din plin.

VASILE CABULEA

LE
Teatre

Musafiri nepoftiți, 20: Tea
trul „C. Nottara" (Grădina 
„9 Mai") ; Antoniu și Cleo
patra, 20 : Teatrul „C. Notta
ra''" (Grădina de vară „I. V. 
Stalin’’); Trei generații, 19,30: 
Teatrul Municipal (Sala „Fi- 
limon Sîrbu"); Vînzătorul de 
păsări, 19,30 : Teatrul de Stat 
de Operetă ; Revista 62, 20 : 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy"); Un cântec pentru dum
neata, 20,15 : Teatrul „C. Tă
nase" (Grădina Boema); La 
telefon circul, 20: Circul de 
Stat.



iii pisn uoTrini
f. X l/mșciov: „U.R.S.S. a fost și rămîne 

adepta sinceră a rezolvării pașnice 
a tuturor problemelor internaționale44

Delegația
C.C. ai P.M.R. în vizită 

la Combinatul 
siderurgic 

de la Hoanhe

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Șeful guvernului sovietic, 
Nikita Hrușciov, a adresat un 
mesaj celei de-a 50-a confe
rințe a Uniunii Interparla
mentare care are loc la Bru
xelles. N. S. Hrușciov subli
niază în mesaj că guvernul 
sovietic este gata în orice 
moment să ia loc la masa tra
tativelor în problema regle
mentării pașnice cu Germa-

nia, „scontînd că tratativele 
nu vor fi folosite pentru ter
giversarea încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania41.

UNIUNEA SOVIETICĂ, a- 
rată N. S. Hrușciov, A FOST 
ȘI RĂMÎNE ADEPTA SIN
CERĂ A REZOLVĂRII PAȘ
NICE A TUTUROR PROBLE
MELOR INTERNAȚIONALE- 
Ea nu a precupețit și nu 
precupețește eforturile pen
tru ca și problema reglemen-

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a dat publicității la 14 sep
tembrie următoarea decla
rație :

„Președintele S.U.A., J. 
Kennedy, a declarat la 13 
septembrie că S.U.A. sînt dis
puse să înceapă tratative 
serioase cu Uniunea Sovietică 
în problema germană, ca și în 
alte probleme, dacă partea so
vietică va manifesta o astfel 
de dorință. El a remarcat că 
posibilitatea organizării unor 
asemenea tratative apare în 
legătură cu sosirea la New 
York, în vederea participării 
Ia lucrările celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a secretarului de stat

al S.U.A. și a ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

în aceeași zi Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a salutat această de
clarație a președintelui S.U.A.

în legătură cu susmențio
nata dorință a guvernului 
S.U.A., și personal , a preșe
dintelui Kennedy, și ținînd 
seama de atitudinea pozitivă 
a guvernului Marii Britanii 
față de această propunere, 
M.A.E. al U.R.S.S. este auto
rizat să declare că ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, care va con
duce delegația sovietică la a 
16-a sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U., este dispus să 
procedeze la schimbul cores
punzător de păreri cu secreta-

tării pașnice cu Germania să 
fie soluționată de comun a- 
cord, ținîndu-se seama de in
teresele legitime ale tuturor 
părților.

N. S. Hrușciov scrie că, 
în interesul consolidării păcii 
și securității europene, Uniu
nea Sovietică a propus înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea pe 
baza acestuia a situației din 
Berlinul occidental.

Dar* subliniază N. S. Hruș
ciov, în loc să examineze cu 
seriozitate propunerile Uniunii 
Sovietice privind Tratatul de 
pace cu Germania, cercurile 
militariste din Occident s-au 
dedat la amenințări și pro
vocări la adresa Uniunii So
vietice și a celorlalte țări so
cialiste. în aceste condiții 
Uniunea Sovietică a fost ne
voită să ia o serie de măsuri 
în scopul întăririi securității 
sale, pentru a bara calea for
țelor revanșarde și a ocroti
torilor lor care împing lumea 
în prăpastia unui război ter- 
mo-nuclear-

Salutînd pe participanții la 
conferința Uniunii Interparla
mentare, N. S. Hrușciov le 
urează activitate rodnică și 
încununată de succes în inte
resul menținerii și consolidă
rii păcii în lumea întreagă.

PHENIAN 14 (Agerpres). -~, 
Corespondență specială: Ea 
14 septembrie; delegația Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Român, îm
preună cu alte delegații ale 
partidelor comuniste și mun
citorești, care participă Ia cel 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, a 
făcut o vizită la Combinatul 
siderurgic din Hoanhe. Oțelă- 
riile din Hoanhe sînt un sim
bol al muncii eroice a poporu
lui coreean. Distrus în cursul 
războiului pustiitor, care a 
fost impus poporului coreean 
de imperialiștii americani, 
combinatul a fost refăcut și 
lărgit. în cinstea celui de-al 
IV-Iea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, oțelarii au 
pus în funcțiune un nou fur
nal cu comanda automată. în 
apropierea combinatului a luat 
naștere în ultimii ani orașul 
Suongrim. Oțelarii din Hoan
he au făcut delegațiilor parti- 
deloi- comuniste și muncito
rești o primire deosebit de 
călduroasă.

Se împlinesc 15 ani de la 
proclamarea Republicii 
Populare Bulgaria. In anii 
care au trecut, poporul 
bulgar a obținut impor
tante succese pe drumul 
socialismului. în foto ; noi 
construcții înfrumusețează 

Sofia.

Deschiderea Conferinței 
Uniunii interparlamentare

0 fantomă
face gălăgie

1p^un[i O fantomă face 
*%. j» gălăgie. La drept 

vorbind, cazul meri- 
tă o oarecare aten- 
ți®, deoarece fanto- 
mele nu sînt în mod 

’ curent întîlnite în 
postura de oratori 

’ zgomotoși. Fantoma 
fJ&N. care pălăvrăgește, și 

” încă cu glas răstit, a 
gyNJ. fost descoperită de 

un reporter al agen
ției americane „Asso
ciated Press" tocmai 
la Denver, 
Colorado. 
Ies, ținea 
curs.

Fantoma 
dea

în statul 
Bineînțe. 
un dis-

Lansarea unei
rachete sovietice

în Pacific

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Corespondență specială : In 
dimineața zilei de 14 septem
brie, în marea sală a palatu
lui Congreselor din Bruxelles 
s-a deschis cea de-a 50-a 
Conferință anuală a Uniunii 
Interparlamentare. La această 
conferință participă 800 de 
delegați din 51 de țări. Dele
gația R. P. Romîne este con
dusă de acad. Mihail Raiea,

depreședintele Comitetului 
conducere al Grupului națio
nal romîn al Uniunii Interpar
lamentare.

Președintele conferinței a 
fost ales Destenay, vicepreșe
dinte al Camerei Reprezen
tanților a Belgiei și șeful dele
gației belgiene. Unul dintre 
vicepreședinții conferinței a 
fost ales acad. Mihail Raiea, 
șeful delegației romîne.

se dove- 
obsedată de 

problema Berlinului. Și deși 
fantomele nu se îngrozesc cu 
una, cu două, își mărturisea 
cumplita groază. Din cînd în 
cînd suspina, 
i se rostogolea 
iar 
rile 
cu 
Iar 
Press' 
ca și cînd ar fi fost vorba de 
un personaj important și nici
decum de o fantomă.

In final, fantoma a devenit

printre vorbe 
o lacrimă, 

suspina, pentru ca finalu- 
de frază să le însoțească 
răcnete cutremurătoare, 
reporterul lui „Asociated 
i“ nota totul conștiincios.

O declarație 
a lui Kennedy

WASHINGTON 14 (Aggr- 
pres). — TASS transmite :

După încheierea vizitei pre
ședintelui Indoneziei, Sukar
no, și a președintelui Repu
blicii Mali, Keita, care au ve
nit la Washington pentru a 
se. întîlni cu președintele 
S.U.A. și a-i înmîna mesajul 
participanților la conferința 
de la Belgrad a statelor nean
gajate, Kennedy a făcut o 
declarație specială. El a de
clarat că S.U.A. „au salutat 
vizita președintelui Sukarno 
și președintelui Keita făcută 
din însărcinarea țărilor ai 
căror conducători s-au • întîl- 
nit recent la Belgrad", deoa
rece, după cum a spus el, gu
vernul american urmărește 
,,cu neliniște crescîndă“ în
cordarea tot mai accentuată 
în problemele internaționale.

Deși a declarat că „situația 
din Berlin este extrem de 
periculoasă" și a menționat 
că „toți oamenii de stat au 
obligația să depună neîntîr- 
ziat toate eforturile pentru 
menținerea păcii și reglemen
tarea divergențelor prin mij
loace pașnice", președintele 
S.U.A. a repetat totuși vechile 
teze ale diplomației occiden
tale privitoare la problema 
germană și la situația din 
Berlinul occidental.

Totodată Kennedy a decla
rat că S.U.A. „sînt dispuse 
să discute aceste probleme cu 
celelalte guverne, inclusiv cu 
guvernul Uniunii Sovietice, și 
să caute căi și mijloace pen
tru menținerea unei păci ono
rabile". „Miniștrii Afacerilor 
Externe ai puterilor occiden
tale, a spus el, se întîlnesc la 
14 septembrie la Washington. 
Săptămîna viitoare secretarul 
de stat al S.U.A. va conduce 
delegația americană la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U. După cîte știm, și mi
nistrul Afacerilor Externe 
Gromîko va participa la a- 
ceastă sesiune. Aceasta ne va 
da posibilitatea să ducem tra
tative serioase în problema 
germană și în alte probleme".

rul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. Procedind astfel, gu
vernul sovietic pornește de la 
faptul că, așa cum a subliniat 
în repetate rînduri șeful 
guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov, părțile vor mani
festa o atitudine serioasă față 
de tratative și vor căuta în 
comun soluții pentru proble
ma încheierii tratatului de 
pace german și reglementării 
pe baza sa a situației în Ber
linul occidental.

Acesta este răspunsul gu
vernului sovietic la declarația 
președintelui S.U.A. și Minis
terului Afacerilor Externe al 
Marii Britanii".

â genjia United Press Inferna- 
tional transmite că purtăto
rul de cuvînt al Departa

mentului de Stat, J. Reap, și-a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
declarația M.A.E. al U.R.S.S. în 
care se anunță că ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., A. Gro
mîko, este dispus să procedeze 
la un schimb de păreri cu secre
tarul de Stat al S.U.A., D. Rusk. 
Comentatorul pentru problemele 
internaționale al agenției United 
Press International, Hansley trans
mite din Washington că decla
rația sovietică a trezit în capitala 
S.U.A. speranfa în „posibilitatea 
de a găsi o ieșire din impasul în 
care a intrat criza berlineză".

• Lansarea s-a efectuat la o 
distanță de peste 12.000 km

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 septem
brie, exact în termenul stabilit, a fost efectuată cu succes lan
sarea unei noi rachete purtătoare cu mai multe trepte, mai 
puternică, în regiunea părții centrale a Oceanului Pacific, LA 
O DISTANȚĂ DE PESTE 12.000 KM.

ZBORUL RACHETEI ȘI FUNCȚIONAREA TUTUROR TREPTELOR 
EI S-AU DESFĂȘURAT ÎN CONFORMITATE CU PROGRAMUL 
STABILIT.

ULTIMA TREAPTĂ A RACHETEI PURTĂTOARE A ATINS SU
PRAFAȚA APEI CU O DEVIERE DE MAI PUȚIN DE UN KILOME
TRU DE LOCUL STABILIT, CEEA CE CONFIRMA ÎNALTA PRE
CIZIE A FUNCȚIONARII SISTEMULUI DE DIRIJARE A RACHETEI. 
Penultima treaptă a rachetei, după ce și-a îndeplinit sarcina, 
pătrunzînd în păturile dense ale atmosferei s-a dezagregat.

Lansările rachetelor purtătoare cu mai multe trepte pentru 
obiecte cosmice vor ii continuate în regiunea anunțată în 
municatul Agenției TASS din 11 septembrie 1961.

CO-

Tineri din 
pașnică

LONDRA 14 (A- 
gerpres). — Confe
rința internațională 
pentru dezarmarea 
nucleară a studen
ților și tineretului 
din 15 țări, care are 
loc la Londra, a 
lansat un apel pen
tru înlăturarea pe 
calea tratativelor a 
amenințării unui 
război atomic.

Pretențiile revan
șarzilor de la Bonn

15 țări cer reglementarea 
a problemei germane

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare 

de către ambasadorul 
il. P. Romîne în Guineea

și planurile de în
zestrare a armatei 
vest-germane cu 
arma nucleară, se 
subliniază în de
clarație, „au pro
vocat temeri justi
ficate, ținîndu-se 
seama de revendi
cările teritoriale și 
politice ale milita
rismului vest-ger- 
man“.

Participanții la 
conferință au che

mat toate statele 
care au participat 
la războiul împo
triva Germaniei să 
înceapă imediat tra
tative „în vederea 
încheierii în viito
rul cel mai apro
piat a unui Tratat 
de pace cu Germa
nia" și recunoaște
rii caracterului per
manent al frontie
relor germane exis
tente actualmente.

Ordinul ministrului Apărării 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității ordinul 
ministrului Apărării al 
U.R.S.S., mareșalul- Malinov- 
ski, cu privire la încorporarea 
cetățenilor născuți în anul 
1942, precum și a celor care, 
avînd virata de încorporare 
le-a expirat amînarea la în
corporare.

în ordin se spune, de ase 
menea; că va fi amânată tem

porar trecerea in rezervă a 
soldaților, matrozilor, sergenți
lor și subofițerilor cărora le-a 
expirat termenul serviciului 
militar activ și care prestează 
serviciul în mari unități, în 
unități și servicii potrivit lis
tei aprobate de ministru, cei 
nespecificați în această listă 
urmând să fie trecuți în re
zervă în termenele stabilite 
prin lege.

CONAKRY 14 (Agerpres). 
La 12 septembrie, ambasado
rul R. P. Romîne în Republi
ca Guineea, Gheorghe Po
pescu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui 
Republicii Guineea, Seku 
Ture.

La ceremonie au asistat 
Diallo Alpha, secretar de stat, 
precum și șeful ceremonialu
lui președinției. x

în cuvîntarea sa, Gheorghe 
Popescu a transmis președin
telui Republicii Guineea și 
poporului guineez, din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și a poporului romîn, 
urări de prosperitate și feri
cire.

Poporul romîn — a spus 
ambasadorul R. P. Romîne, 
privește cu multă simpatie 
lupta poporului guineez pentru 
apărarea și consolidarea in
dependenței sale naționale, 
pentru dezvoltarea economiei 
și culturii patriei sale, după 
cum privește cu profundă 
simpatie și admirație lupta 
curajoasă a popoarelor afri
cane împotriva colonialismu
lui, pentru cucerirea libertă
ții și independenței lor națio
nale.

Guvernul R. P. Romîne este 
animat de dorința sinceră de

a dezvolta relații strinse 
prietenie și colaborare cu 
publica Guineea, fiind con
vins că aceasta servește am
belor țări și intereselor păcii 
generale și colaborării inter
naționale.

După depunerea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Guineei a avut o convorbire 
prietenească cu ambasadorul 
R. P. Romîne.

Seku Ture a mulțumit pen
tru urările adresate și la rîn- 
dul său a transmis urări pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și guvernului 
român.

Vorbind despre importanța 
pe care poporul guineez o a- 
cordă relațiilor existente în
tre Republica Guineea și R.P. 
Română și indentității de ve
deri a celor două țări în prin
cipalele probleme internațio
nale, Seku Ture și-a expri
mat dorința ca relațiile prie
tenești dintre Republica Gui
neea și Republica Populară 
Romînă să se dezvolte conti
nuu.

Presa guineeză și postul de 
radio au transmis în întregi
me discursul ambasadorului 
R. P. Romîne la solemnitatea 
prezentării scrisorilor de a- 
creditare.

de 
Re-

Țăranii japonezi din apropierea muntelui Fujyama au protes
tat împotriva manevrelo-r militare ale S.U.A. Pe panourile parti
cipanților la mitingul de protest scria : „Dați-ne înapoi pămîn- 

tul 1" „Dați-ne apă 1" în foto : participant la miting.

Un ofițer iranian 
a cerut azil politic în U.R.S.S
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Djelat Mortazavi, 
maior în armata iraniană, a adre
sat guvernului sovietic cererea 
de a i se acorda azil politic.

In declarația sa — publicată la 
14 septembrie integral în pagi
nile presei sovietice — ofițerul 
iranian subliniază că cererea sa 
privind acordarea de azil politic 
„nu are de fel un caracter strict 
personal, ci este o acțiune poli
tică în interesele poporului ira
nian care a avut atît de mult de 
suferit".

Maiorul Mortazavi declară că

ho+ărîrea sa a fost influențată în 
mare măsură de studierea docu
mentelor secrete ale C.E.N.T.O., 
date publicității de către guvernul 
sovietic.

Pp scurt

început de an școlar în S. U» A*
, ........ ............................. "" ' ..............................................- I I»» "

La școală, in tovărășia 
politiei și huliganilor rasiști...

«■n dimineața zilei de 30 
| august capitala statului 
* Georgia, Atlanta, avea 

aspectul unui oraș sub stare 
de asediu. încă din zori uni
tăți ale poliției, înarmate cu 
bastoane de cauciuc și gre
nade cu gaze lacrimogene, 
au ocupat poziții „strategice" 
în jurul clădirilor a patru 
școli medii. După cum a ară
tat ziarul „New York Times", 
în fața fiecăreia dintre ace
ste școli se aflau membri 
ai corpului profesoral, poli
țiști, doi detectivi în uniforma 
statului Georgia, femei-func- 
ționare ale poliției ; pe stră
zile învecinate staționau ma
șini și motociclete ale poji- 
ției, în timp ce la mică înăl
țime patrula un elicopter. Ce 
se întimpla aici? Nimic alt
ceva decît... deschiderea unui 
nou an de învățămînt. Aceste 
măsuri excepționale erau le
gate de faptul că pentru pri
ma oară în istoria orașului 
Atlanta în patru din cele 133 
de școli au fost admiși, la
olaltă cu copiii albi, un nu
măr de ...nouă copii negri. 
Atît și nimic mai mult 1

Trebuie recunoscut, în A- 
tlanta nu s-au repetat inci
dentele de tristă reputație 
pentru Statele Unite de la 
Little Rock sau New Orleans. 
De aceea presa cmericană 
s-a grăbit să adreseze felici

tări pentru „succesul integră
rii rasiale în școlile din 
Atlanta". „Atlanta — a scris 
„New York Times" — a ară
tat întregii lumi un tablou de 
care pot fi mîndri toți locui
torii acestui oraș și toți ame
ricanii, în general".

Oare să fie intr-adevăr 
așa ?

în orașul Atlanta, cu o 
populație de un milion de 
locuitori, trăiesc peste 118.000 
copii negri de vîrstă școlară. 
Anul acesta, ca urmare a 
luptei hotărîte dusă de popu
lația de culoare pentru res
pectarea drepturilor ei, ra
siștii din statul Georgia au 
făcut o „concesie" copiilor 
negri. Și astfel NOUĂ copii 
au primit permisiunea să în
vețe în școlile rezervate pînă 
acum „numai pentru albi". 
Măsurile poliției nu i-au îm
piedicat însă pe huliganii 
rasiști să-și facă de cap. „Co
piii negri - a transmis agen
ția Associated Press — au 
fost sfătuiți să vină la școală 
în grup și numai sub escor
tă. Lor li s-a permis accesul 
în clase numai după ce, co
piii albi și-au ocupat mai în- 
tîi locurile în bănci". Dar a- 
ceasta nu a fost totul. Cele 
patru școli au fost înconju
rate de grupuri de huligani 
rasiști care purtau pancarte 
cu cuvinte injurioase la adre

sa negrilor. în fața uneia din
tre școli și-a făcut apariția 
și zvastica nazistă. Ea era 
purtată de un individ, Henry 
Grady, care nu a ascuns că 
face parte din partidul nazist 
american. Cînd patru copii 
negri s-au apropiat de școa
lă, Grady a făcut salutul hit- 
lerist și a strigat : „Sieg 
heil 1". întocmai ca pe vre
murile lui Hitler...

Numai cîteva zile mai tîrziu 
scene identice s-au petrecut 
și în capitala statului Texas, 
Dallas. Aici, potrivit ziarului 
„New York Herald Tribune", 
„în fața fiecărei școli au fost 
aduse ca o măsură de pre
vedere, detașamente ale po
liției comandate de căpitani 
și inspectori". La Dallas „in
tegrarea rasială" a avut un 
„succes" și mai mare deoa
rece au fost admiși să înve
țe împreună cu albii... 18 co
pii negri.

Dar bineînțeles rasiștii nu 
au stat cu mîinile în sîn. în- 
tr-una din școli micuții elevi 
negri, care abia au împlinit 
șapte ani, au fost „salutați" 
de huliganii rasiști cu o mo- 
mîie reprezentînd un negru, 
care a fost spînzurată în fața 
clădirii școlii. La alte școli 
se puteau citi panouri pe 
care scria : „Albii trebuie să 
stea separați de negri". Din 
nou autoritățile locale s-au

RASIȘTII — LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
— Azi vă voi vorbi despre anatomie...

felicitat în fața obiectivelor 
aparatelor de fotografiat pen
tru „succesul integrării ra
siale în școlile din Dallas". 
Ele nu au pomenit însă nici 
un cuvînt despre iaptul că 
în urma acestui „succes" în 
capitala statului Texas au 
rămas „numai" 118 școli „re
zervate pentru albi" și 30 de 
școli „numai pentru negri". 
Iată un mic „amănunt" 
care presa americană 
frecut cu pudicitate sub 
cere.

pe 
l-a 
tă-

desen de V. VASILTV

peste trei mi- 
negri din' Sta- 

continua să 
de copiii albi, 
publicate la 

numai

Anul acesta, 
Ioane de copii 
tele Unite voi 
învețe separați 
Datele oficiale , 
Washington arată că 
2 LA SUTĂ din totalul elevi
lor negri învață în comun cu 
albii. în statele Alabama, 
Mississippi și Carolina de 
Sud nu există nici măcar o 
singură școală unde în a- 
ceeași sală de clasă să fie 
văzuți copii albi și negri. în 
districtul Prince Edward (sta-

tul Virginia) 1-700 de copil 
negri sînt ținuți în afara șco
lilor deoarece autoritățile au 
închis de doi ani toate șco
lile numai pentru 
albi să nu învețe 
cu negrii.

Aceste „amănunte" sînt 
nsă omise de presa ameri
cană care în aceste zile nu 
nai contenește cu laudele fă
țarnice la adresa „succesului 
integrării rasiale în Statele 
Unite".

ca copiii 
împreună

I. RETEGAN

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a anunțat oficial că Paul 
Henri Spaak vice-președinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Exter
ne al Belgiei, a acceptat invi
tația președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, de a vizita Uniunea 
Sovietică. Intilnirea dintre 
P. H. Spaak și N. S. Hrușciov, 
va avea loc la 19 septembrie.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță MTI, Ia plenara C.C. 
al P.M.S.U. din 12 septembrie 
a fost adoptată o hotărîre cu 
privire la modificări în com
ponența organelor conducă
toare ale partidului.

In conformitate cu această 
hotărîre, Miklos Ajtai a fost 
ales membru al Comitetului 
Central, iar Arpad PuIIai, ca 
membru supleant al Comite
tului Central.

Lajos Czinege a fost ales 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. 
Jeno Fock și Karoly Kiss au 
fost eliberați din funcțiile de 
secretari ai C.C. al P.M.S.U. 
Totodată Comitetul Central al 
P.M.S.U. a propus numirea 
lor în posturi de stat. Sandor 
Gaspar și Dezsb Nemes au 
fost aleși secretari ai C.C. al 
P.M.S.U. Dezsb Nemes a fost 
eliberat din funcția de șef al 
colegiului redacțional 
rului „Nepszabadsag". 
cui său a fost ales 
Komocsin. Comitetul 
al P.M.S.U. a aprobat numi
rea Valeriei Benke în funcția 
de șef al colegiului redacțio
nal al revistei „Tarsadalmi 
Szemle".

al zia- 
în Io- 
Zoltan 

Central

BERLIN. — Acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, care se află în 
R. D. Germană la invitația 
Prezidiului Academiei Germa
ne de Științe din Berlin, a 
avut la Jena o întrevedere cu 
rectorul Universității din acest 
oraș. El a prezentat la Uni
versitatea din Jena, în fața 
unei asistențe numeroase, 
conferința „Noua interpretare 
a principiilor logicii", care a 
fost urmărită cu viu interes.

cumplit de belicoasă : „Nu 
trebuie să urmărim pacea... 
cu comuniștii, ci victoria asu-. 
pra lor". După care, epuizată 
de efort, fantoma s-a retras 
în lada cu gunoaie în care-și 
consumă cotidiana existență. 
În această ladă rău mirosi
toare își profesează ridicola 
îndeletnicire de ambasador. O 
fantomă ambasador ? Da, 
ambasador al fantomelor... Al 
fantomelor din Taivan.

O fantomă face gălăgie și 
îndeamnă la război. O mai 
văzurăm și pe asta, 
este în3ă că 
sesc oameni 
pălăvrăgelile 
fantome, ba 
muleze.

Chestie de 
feră narcoticele ca 
gene în iluzii, alții 
mese cu tovărășia 
lor. Docilitatea lor doar nu 
poate fi pusă la îndoială.

Docilitatea,' nu. Dar utilita
tea ?

Ciudat 
în S.U.A. se gă- 
care să asculte 
unor 

chiar
asemenea 
să le sti-

gust 1 Unii pre
să se le
se mulțu- 
fantome-

Publicitate
sinistră

Edward Teller - „părintele 
bombei H“, cum îl numește tan
dru agenția „Reufer" — și-a des
coperit de mult vocația de agent 
publicitar. Rentează și, în plus, 
zic unii că se pricepe in materie. 
Să nu-i contrazicem. Numai că 
Teller se cam deosebește de cei
lalți protagoniști ai industriei re
clamelor din S.U.A. Aceștia se a- 
dresează cetățeanului prin inter
mediul batalioanelor de fete dez
golite, al surîzătorilor juni-primi 
sau al asurzitoarelor dezlănțuiri 
de „rock". Teller are metode 
proprii. Preferă prezența’ perso
nală în scenă. Ceea ce’a -și fă
cut recent. Ultima evoluție publi
citară pe care ne-a relafaf-o a- 
genția „Reuter" a fost simplă, 
de o uluitoare ingeniozitate.

A făcut publicitate cu ajutorul 
unui simplu calcul. Un calcul în 
gen contabil. Cu singura deose
bire că cifrele nu se refereau la 
vînzări și cumpărări, la un busi
ness oarecare. Cifrele relatau 
morții într-un eventual război ato
mic. O bagatelă: după Teller, în- 
tr-un asemenea război nu ar pieri 
decît... 20.000.000 americani. Tel
ler nu se cutremură, gîndul răz
boiului nuclear nu-l deranjează. 
Surîzător, desăvîrșește <, 
nea publicitară. O treime 
populație ar fi protejată

operațiu- 
din 

destul

de 
șanse de 
continuă.
de să creeze americanului sim
plu impresia că un conflict nu
clear nu ar fi altceva decît un 
fel de aventură palpitantă, dar 
nu tocmai primejdioasă. Firește, 
agentul publicitar se ferește să 
pună punctul pe i. încearcă să 
fie discret. Insă discreția cu care 
se învăluie nu poate ascunde 
zelul cu care slujește pe be
neficiarii înarmărilor atomice. 
Doar nu de pomană este soco
tit om de casă al Rockeffeler-ilor.

Teller este un agent publicitar 
abil. In același timp, a săvîrșit o 
dublă operațiune de reclamă. Re
clamă pentru războiul atomic, dar 
și reclamă pentru... adăposturi. 
Vreți să evitați neplăcerile ato
mice? Construiți-vă de îndată a- 
dăposturi bunel — a sfătuit el cu 
lux de amănunte. Bineînțeles, s-a 
jenat să inșiruie lista firmelor ce 
se îndeletnicesc cu afacerea bă
noasă a construcției de adăpos
turi antiatomice „bune". Avem 
însă speranța că aceste firme au 
apreciat cum se cuvine străda
niile lui Teller.

Mă gindesc la cartea de vizită 
a lui Teller. Puzderie de titluri: 
și părinte de bombă și agent pu
blicitar și... N-ar li oare mai co
rect să 
sinteză? 
meseria

bine, o altă treime ar 
supraviețuire... Caicului 

Jongleria cu cifrele fin-

avea

recurgă la o formulă de 
Propunem: „moartea este 
mea".
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