
Combinatul Siderurgic Hunedoara. în fotografie: aspect din hala de turnare a oțelului.
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Construcții ieftine cu materiale
din resurse locale

Colectiviștii din Dobrogea 
folosesc din plin experiența 
dobîndită pentru a ridica noi 
construcții ieftine cu mate
riale din resurse locale. Peste 
70 de gospodării colective din 
regiune au acum prese de că
rămidă șî țiglă, numeroase 
altele și-au amenajat cuptoare 
de var și au deschis cariere 
de piatră și nisip. Gospodă
riile colective din Delta Du
nării și din preajma lacurilor 
și bălților își asigură în tim-

ȘTAFETA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
l

pul iernii stuful necesar con
strucțiilor planificate. La cele 
1.200 construcții zootehnice 
începute în acest an — din 
care 1.000 sînt pînă acum 
terminate sau se află la aco
periș — gospodăriile colecti
ve din Dobrogea au folosit 
1650 tone var și aproape 6 mi
lioane cărămizi și țigle con
fecționate cu mijloace proprii, 
mari cantități de piatră, ni
sip, stuf, lemn de plop și sal
cie, chirpici și alte materiale 
din resurse locale. în acest 
fel colectiviștii au redus chel
tuielile la construcțiile execu
tate cu 30—40 la sută față de 
ceea ce era prevăzut.

(Agerpres)

îngrijire bunâ- 
productii mari

O bază furajeră 
bogată

Am în primire un număr 
de 14 vaci, pe care le 
îngrijesc de mai bine de 

trei ani, de cînd sînt îngriji- 
tor-mulgător la ferma zooteh
nică a gospodăriei noastre co
lective. în primele luni, cînd 
am luat în primire vacile, 
multe din ele aveau o peri
oadă de lactație de numai 
șase-șapte luni. Restul timpu
lui nu mai dădeau lapte. Dacă 
am văzut eu asta am început 
să cercetez cauzele care duc la 
micșorarea perioadei de lacta
ție și de ce dau lapte așa de 
puțin. La cursurile zootehnice 
învățam lucruri frumoase și 
încet, încet am început să le 
pun în practică. „Dar asta nu-i 
deajuns, mi-am zis. Trebuie să 
mai învăț și altceva". Și a- 
tunci am început să citesc și 
alte broșuri și cărți de zooteh
nie căutînd totodată să desco
păr calitățile și metehnele 
fiecărei vaci din grupa de ca
re aveam eu grijă.

Am pornit de la ideea asta, 
că dacă am să îngrijesc de 
vaci cu multă atenție și am 
să le furajez ca la carte este 
imposibil să nu-mi dea pro
ducții mari de lapte. Am țe- 
sălat fiecare vacă de două ori 
pe zi ; le-am plimbat tot 
timpul — fie iarnă, fie vară ; 
am respectat programul de 
furajare și de grajd așa cum 
este el afișat. Concentratele le 
dau în două reprize și o dată 
cu silozurile. Am obișnuit va
cile să rhănînce mai multe fu

raje însilozate, deoarece a- 
cestea constituie furajul de 
bază în cadrul sectorului nos
tru zootehnic. La vacile care 
dau producții mai mari de 
lapte suplimentez rația de 
concentrate din rația celor 
care au lapte mai puțin.

Programul la noi începe la 
orele 3 dimineața, deoarece 
am constatat că vacile pășu- 
nează mai bine pe timp ră
coros. Așa, cam de pe la prînz 
și pînă pe după-amiază, cînd

O discuție despre asigura
rea bazei furajere am avut-o 
la gospodăria colectivă „7 No
iembrie"-Cocargeaua, regiunea 
București, al cărei sector zoo
tehnic numără mii de ani
male. Mai întîi, președintele 
gospodăriei colective, Petre 
Popescu, ne-a prezentat un 
scurt tablou al acestui sector.

— Avem un număr de 595 
taurine, dintre care 167 vaci 
cu lapte, 20 de juninci care 
intră in curînd în producție și 
200 de vițele între șase luni 
și doi ani. Numărul ovinelor

Pe urmele articolului „E necesar ajutorul 
vostru" publicat in Scinteia tineretului 

nr. 3805 din 9 august 1961

se mai răcorește, vacile stau 
în grajd și primesc în iezle 
furajele cosite. După mulsul 
de seară, scoatem din nou va
cile la pășunat pe conveierul 
verde al gospodăriei. De cînd 
am luat această măsură pro
ducția de lapte a crescut sim
țitor. Pășunatul de noapte du
rează de cu seară și pînă tîr- 
ziu pe Ia ora unsprezece.

în ultimii ani gospodăria 
noastră a aplicat culturile in
tercalate în porumb. Asta a 
făcut ca noi să putem folosi

TUDOR J. NEGRICI 
îngrijitor-mulgător la G.A.C.

Straja, regiunea Dobrogea

(Continuare în pag. a 3-a)

trece de 4400, din care 3.000 
de oi și mioare și 260 de bă
tăii. Ferma de porci cuprinde 
880 de capete din care 210 
scroafe și 440 de porci puși 
la îngrășat, contractați cu sta
tul. Mai avem o fermă de 
6.250 de păsări dintre care 
5-000 rațe și gîște.

— După cum se vede aveți 
un sector zootehnic bine dez
voltat. Aceasta presupune că 
trebuie să asigurați cantități 
mari de furaje. Cum faceți 
acest lucru ?
- Trebuie să spun că gos

podăria noastră nu dispune 
de pășune naturală proprie. 
Pentru perioada de iarnă vom 
asigura furaje însilozate, iar 
pentru vară, masa-verde în

culturi duble și triple. Vom 
asigura în acest an cite 12 tone 
de siloz pentru fiecare tauri
nă și cite 5 tone pentru fie
care ovină și porcină.

Pentru timpul verii, noi am 
procedat așa: am semănat 
in toama trecută secară masi
ve rde. Cînd vacile au fost 
scoase în tabăra de vară, au 
pășunat aici, pe parcele. Apoi, 
după recoltarea păioaselor, am 
făcut arături și am semănat 
porumb furajer în amestec 
cu floarea-soarelui. Acum va
cile pasc acclo. în curînd 
vom semăna din nou 132 hec
tare secară. O parte va fi 
consumată de vite încă în 
toamna aceasta, iar restul în 
vara anului viitor. Pentru fie
care fermă de vaci noi avem 
repartizate cite două căruțe 
care transportă laptele, așa că 
vacile nu sînt istovite de dru
muri.

— în hrana animalelor mai 
folosim și alte furaje - in
tervine în discuție Dumitru 
Popovici, tehnicianul zooteh
nist al gospodăriei. Anul ace
sta, de exemplu, pe lingă alte 
furaje, vom însiloza 1.800 tone 
de dovleci, pe care i-am se
mănat în porumb, 900 tone 
de sfeclă furajeră. Folosim de 
asemenea tăiței de sfeclă. 
Avem contractate cu o fa
brică de zahăr 800 de tone. 
Folosim bine și paiele de ovăz. 
Cum ? De amestecăm cu do
vleci și iarbă de sudan, toate 
bine tocate. Se saramurează 
seara iar dimineața se dau a- 
nimdlelor care le consumă cu 
plăcere.

— Folosim din plin - inter
vine președintele gospodăriei 
— și furaje care nu ne costă 
bani și care nu ocupă loc de 
cultură. Am însilozat deja 
două gropi cu circa 20 de tone 
ie foi de sfeclă și resturi de 
la grădina de zarzavaturi. De 
altfel, de pe cele 30 de hec
tare ale gradinei de legume, 
noi vom strînge toate resturile 
de vrejuri, pepeni care nu s-au 
copt la timp. Toate acestea 
vor însuma mai bine de 900 
de tone.

Cele relatate de interlocuto
rii noștri arată că colectiviștii 
din G-A.C. „7 Noiembrie" Co
cargeaua sînt gospodari chib- 
zuiti- N. BARBU

----- e------

Consultații științifice 
m problemele agriculturii

Sociefafea pentru răspîndirea 
științei și culturii a inițiat o 
serie de consultații științifice în 
problemele agriculturii. Asemenea 
consultații științifice au avut loc 
în ultimul timp la Segarcea, unde 
prof. univ. Grigore Obrejanu și 
prof. univ. Eugen Rădulescu, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, au vorbit în 
fața a peste 500 de colectiviști, 
șefi de brigăzi, președinți de 
G.A.C., ingineri agronomi și teh
nicieni din gospodăriile agricole 
colective din Drănicu, Padea, Li- 
povu, Segarcea și altele, despre 
agrotehnica cerealelor și comba
terea diferitelor boli la cereale. 
In regiunea Crișana, prof. univ. 
A. Bulencea, de la Institutul agro
nomic Cluj, prof. univ. C. Oprea, 
de la Institutul agronomic Timi
șoara, și ing. L. Văleanu, șef de la
borator la Institutul de cercetări 
horfiviticole București, au dat 
consultații în comuna Valea lui 
Mihai din raionul Marghifa, des
pre valorificarea terenurilor nisi
poase prin cultura viței de vie.

Asemenea acțiuni au mai avut 
loc în raioanele Cărei și Satu 
Mare din regiunea Maramureș, 
Orăștie, Alba și Ilia din regiu
nea Hunedoara, Urziceni din re
giunea București, Birlad din regi
unea lași, Slatina din regiunea 
Argeș și în alte locuri.

(Agerpres)

A 25.ooo-a tonă 
de minereu 
peste plan

Colectivul fabricii de aglo
merare a minereurilor de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara a livrat joi furnaliștilor 
cea de-a 25 000-a tonă de mi
nereu aglomerat dat peste sar
cinile de plan de la începutul 
anului. Aproape întreaga pro- 
duoție de minereu aglomerat 
pentru furnale a fost realiza
tă prin procedeul autofondării, 
care a permis îmbogățirea 
conținutului în fier al aglome
ratului în medie cu mai mult 
de 5 la sută.

Colectivul fabricii de aglo
merare a redus totodată chel
tuielile de producție, realizînd 
de la începutul anului econo
mii peste plan în valoare de 
1.600-000 lei.

(Agerpres)

Cînd voi merge acasă, Rodica, Dumitru și Elena, copii ai 
muncitorului Al. Ciucă, de la I.T.B., vor duce cu ei darurile 
pe care le-au primit în prima zi de școală : manualele 

gratuite.
Foto: AL. I. VLADIMIR

Economii peste 
prevederile 

planului
Uzinele mecanice de mașini 

și utilaje miniere din Baia 
Mare, fabrica de confecții 
„Mondiala1* din Satu Mare și 
alte 20 de întreprinderi in
dustriale din regiunea Mara
mureș au raportat îndeplini
rea angajamentelor luate pe 
întregul an, privind realizarea 
de economii peste prevederile 
planului. împreună cu celelal
te unități industriale și eco
nomice din această parte a ță
rii, aceste întreprinderi au 
contribuit la realizarea pe în
treaga regiune a unui volum 
de economii suplimentare în 
valoare de peste 15.000.000 de 
lei.

îmbinînd munca pentru‘eco
nomisirea materiilor prime, 
materialelor, combustibilului 
etc., cu preocuparea pentru ri
dicarea nivelului calitativ al 
produselor și pentru mai bu
na folosire a capacității ma
șinilor, oamenii muncii din re
giunea Maramureș au dat 
peste plan în cele 3 luni care 
au trecut din anul acesta 400 
tone de utilaje pentru in
dustria chimică, siderurgică și 
minieră, 110 remorci bascu
lante pentru agricultură, a- 
proape 9.000 mc de c’-erestea, 
mai mult de 650 tone de acid 
sulfuric, peste 1-400 de araga- 
ze etc.

Valoarea producției supli
mentare realizate în această 
perioadă depășește 100 000.000 
de lei.

(Agerpres)

Din nou la școală —>
De ordinul milioanelor

Era, ca și acum, prima zi de 
școală, prima zi a anului școlar 
1935—1936. In presa timpului se 
duceau aprigi discuții asupra 
enormei scumpiri a manualelor 
școlare. Un reporter curajos, Geo 
Bogza, scria pe atunci, înfierînd 
pe cei vinovaji — statul burghez 
și instituțiile pentru care editarea 
manualelor era o afacere bănoa
să : „Pentru 
ful în pîini,

cei care socotesc to- 
cinci lei înseamnă o

pîine. O pîine e o zi de viață. 
Cîte pîini, cîfe zile de viață smul
ge din casele sărace prețul ma
nualelor didactice. Oamenii se 
gîndesc. Tăblița : 4 pîini. Aritme
tica: 10 pîini. Geografia: 8 pîini. 
Abecedarul : 7 pîini. E fantastic 1“

In prima zi de școală fiecare 
părinte, muncitor, țăran munci
tor, slujbaș mărunt, se gîndea cu 
amărăciune la îmbucătura de 
pîine ruptă de la gură. Și nevoi

Primul pas
Nicolae

în fotografie: șeful de echi
pă Costache Gh. de la 
întreprinderea „21 Decem
brie" din Capitală expli- 
cînd muncitorilor Florian 
Ion și Bordei Ilie cum se 
face montarea unor noi 

produse.

Foto; AGERPRES

Micuțul
Pop pășește astăzi 
pentru prima dată 
în viață pragul șco
lii din satul natal, 
C o 11 ă u, raionul 
Somcuța Mare. A- 
lături merge tatăl 
său, colectivistul 
fruntaș Pop loan, 
care acum 20 de 
ani ar fi dorit din 
suflet să aibă feri
cirea de a merge și 
el la școală. D-ar 
n-a avut-o. Se bu
cură însă că-și ve
de împlinit visul 
prin fiul său...

Manuale gratuite 
pînă la clasa a Vil-a

elementară, sălile 
de clasă înoite sau 
nou construite pen
tru a se mări spa
țiul de învățămînt, 
și profesori — ade- 

• vărați părinți, iată 
ce-i așteaptă astăzi 
pe fii colectiviștilor 
din Coltău. Alături 
de elevii Deneș Au
rica, Fabian Sofia, 
Kirmaier Ladislau, 
Tar Margareta, 
Bencze Iudita stau 
și părinții lor co
lectiviști, bucuroși 
că în această zi co
piii pornesc din 
nou pe drumul în
vățăturii pe care 
partidul, părintele

iubit l-a deschis co
piilor.

Spre deosebire de 
timpul regimului 
burghezo-moșieresc, 
cînd la această școa
lă erau doar 2-3 în
vățători, în prezent 
funcționează aici 10 
cadre didactice, în
vățători și profe
sori.

Cu buchete de 
flori în mînă, cu 
ghiozdane nou nou
țe, în uniforme șco
lare noi, iată cum 
s-au prezentat as
tăzi la școală elevii 
din satul Coltău.

V. MOINEAGU

Sînteți gospodari?
fi gospodar în
seamnă a ști să 
chibzuiești cu bă
gare de seamă 
fiecare leu, fie că 
este vorba de sa

lariul fiecăruia, fie că este 
vorba de veniturile întreprin
derii în care lucrezi.

Uzina „Magheru** din To- 
pleț are — în ansamblu — un 
colectiv de muncitori harnici, 
economi, cu dragoste pentru 
munca pe care o fac, pentru 
uzină. Dovada cea mai bună o 
constituie, de exemplu, faptul 
că anul acesta, deși uzina a în- 
tîmpinat unele greutăți privind 
aprovizionarea cu materiale, 
muncitorii au reușit să-și în
deplinească sarcinile de plan 
la producția globală pe primul 
semestru în proporție de 100,6 
la sută, iar la producția mar
fă în proporție de 100,2 la 
sută- La aceste succese o con
tribuție și-au adus-o, fără în
doială, alături de muncitorii 
vîrstnici, și cele 19 brigăzi de 
producție ale tineretului con
duse și îndrumate de organi

zația U.T M., majoritatea tine
rilor din uzină. Brigăzi cum 
sînt cele conduse de Nistor 
Vasile, Popescu Gheorghe și 
Stoichescu Lazăr, de la mon
taj, Drăghici Gheorghe și Cio- 
cîrlie Tiberiu, de la turnătorie 
etc., s-au străduit ca lună de 
lună să-și îndeplinească sar
cinile de plan, să realizeze nu

mitetului U-T-M- Poate n-ați 
îndrumat pe tineri să chib- 
zuiască cu grijă fiecare leu 
cheltuit, fiecare bucată de me
tal folosită, fiecare minut. Sînt 
tinerii suficient de gospodari ?

— Fără discuție, da 1 ne-au 
răspuns categoric unii dintre 
ei- Și apoi, îndeplinirea indi
celui de reducere a prețului

— La Uzina „Magheru" din Topleț 
discutînd despre participarea tinerilor 

la reducerea prețului de cost ai produselor —

mai produse de bună calitate 
și la un preț de cost scăzut.

Iată însă că unul dintre 
principalii indică de plan 
uzina n-a reușit să-l îndepli
nească în niciuna dintre cele 
8 luni care au trecut de la în
ceputul anului. Este vorba de 
indicele de reducere a prețu
lui de cost.

— Poate n-ați îndrumat și 
organizat bine munca tineri
lor, le-am spus membrilor co

de cost nu depinde de noi, de 
tineri...

Să fie într-adevăr, așa si
tuația ? Știm că lipsurile pro
venite din neîndeplinirea an
gajamentelor de cooperare cu 
alte uzine au provocat uzinei 
unele greutăți. Dar oare pre
țul de cost depășit al unor 
produse realizate în uzina din 
Topleț, consumul de energie 
peste plan, valoarea manope
rei, remanierile și reparațiile

neprevăzute nu dovedesc că la 
îndeplinirea indicelui planifi
cat privind reducerea prețului 
de cost au contribuit și alte 
cauze ? Fără îndoială că da.

De aceea i-am invitat pe 
membrii comitetului U-T-M. 
să facem o vizită prin uzină-

.. Ora 9 dimineața. La sec
ția montaj schimbul a început 
de 2 ore. Și totuși în secție 
sînt tineri ca Tomescu Virgil, 
Huga Ștefan și alții care... 
stau, discută. Tovarășului 
Gheorghe Sadaguski, secreta
rul U.T-M. din secție, nu i se 
pare ceva „extraordinar** a- 
cest lucru. Inginerul șef Gheor
ghe Laudt este însă de altă 
părere.

— In uzină lucrează și mulți 
tineri care vin din satele în
vecinate, care nu s-au obișnuit 
suficient cu disciplina munci
torească. Așa se face că ori în- 
tîrzie, ori lipsesc chiar nemoti
vat de la lucru. Numărul orelor 
irosite este astfel mare- Am

EUGEN FLORESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
Intîlnire cu tovarășa învățătoare în prima zl de școală.

Foto; AGERPRES

erau multe : manuale și rechizite 
scumpe, taxe mari...

Cam tot pe atunci statisticienii 
consemnau în rapoartele lor, bi
neînțeles mulf îndulcite, cifre în
fiorătoare... In țară existau 4 mi
lioane de analfabeți și semianal- 
fabeți. Un milion de copii de 
vîrstă școlară nu puteau să în
vețe.

La acestea se gîndea, petre- 
cîndu-și copiii spre școală, mun-

AL. I. VLADIMIR

(Continuare in pag. a 3-a)

Atmosferă 
de entuziasm

Ora 9 dimineața. în curtea 
mare a Școlii medii mixte 
„Alexandru Papiu Ilarian" 
din Tg. Mureș s-au adunat 
elevi, părinți și profesori. Se 
rostesc calde cuvinte de mul
țumire adresate partidului și 
guvernului care pentru a- 
cest an școlar au pregătit ele
vilor un dar minunat: un nou 
și modern local de școală cu 
16 săli de clasă unde va func
ționa a patra școală medie 
din oraș.

Ora 11. Cristalin, sunetul 
clopoțelului se aude pe cu
loarele școlii. Au început 
cursurile. Primele lecții, pri
mele notițe, primele emoții. 
Prima oră a trecut pe nesim
țite. Elevii adunați în buche
te pe coridoarele spațioase ale 
școlii schimbă impresii plă
cute din vacanță, din tabere, 
din excursii.

Aceeași atmosferă de entu
ziasm și bucurie a domnit ieri 
și la festivitatea deschiderii 
noului an de învățămînt la 
Școala medie mixtă „Bolyai- 
Farkaș", Școala medie mixtă 
„Unirea”, la noua Școală me
die mixtă nr. 4 ca și în toate 
celelalte școli din orașul Tg. 
Mureș. Spre ora primului 
orașul era din nou inundat de 
cei peste 12.000 de școlari 
români și maghiari care se în
dreptau veseli spre casele lor.

A. URZICA

ÎNAINTE DE TERMEN
La Uzina de acid, sulfuric 

și superfosfați de la Năvodari,- 
regiunea Dobrogea, a intrat în 
funcțiune cu 112 zile înainte 
de termenul planificat a doua 
linie pentru producerea aci
dului sulfuric. în felul acesta 
capacitatea de producție a uzi
nei ș-a triplat- încă în acest 
an uzina va produce peste 
plan 30.000 tone acid sulfuric.

La noua linie de fabricare a 
acidului sulfuric procesul de 
producție este complet auto
matizat. Prin darea ei în func
țiune se creează premise pen
tru triplarea, într-un viitor a- 
propiat, și a capacității de 
producție a superfosfatului 
pentru agricultură.



In timpul liber — la căminul cultural
Brigada artistica

de agitație
rigada artistică de 
ție a căminului 
ral din comuna

agita- 
cultu- 
Lima- 

nu, raionul Negru Vodă, se 
bucură de mare popularitate 
și prestigiu în rîndul tuturor 
colectiviștilor, tineri și vîr
stnici. Aproape că nu există 
aspect din munca și viața sa
tului care să nu fie cuprins 
în repertoriul brigăzii. Scurte 
și eficiente, spectacolele cuce
resc și enuziasmează, mobili
zează oamenii la activitate și 
mai susținută. Colectiviștii 
preocupați de munca lor de 
fiecare zi, s-au obișnuit să 
primească prin fiecare pro
gram dat de brigadă un spri
jin serios și sigur pe care-l 
cer cu încredere ori de cite 
ori au nevoie.

Prin intermediul programu
lui brigăzii se popularizează 
experiența înaintată, metode
le cele mai bune de muncă 
folosite de colectiviști. De pil
dă, într-un recent program 
Florea Duminică, lucrător 
fruntaș în sectorul zootehnic 
al gospodăriei colective, și-a 
împărtășit metodele sale de 
muncă și a chemat la întrece
re pe Gheorghe Tănase. Cine 
va obține producția cea mai 
mare de lapte ? Sorții de iz- 
bîndă sînt la fel pentru amin- 
doi. Întrecerea continuă și 
azi, și e urmărită cu interes 
de către toți colectiviștii.

In timpul campaniei de va
ră, brigada a acționat zilnic, 
prezentînd spectacole scurte, 
atractive și cu eficiență ime
diată. „Hai la recoltat44, „Cîn- 
tați ou noi”, „Din toată ini
ma, partidului44, „Cu brigada 
prin comună44 — iată numai 
cîteva titluri din cele peste 40 
de programe pregătite și pre
zentate pînă acum publicului.

Rolul educativ al brigăzii 
mai stă și în aceea că sesi- 
zînd aspectele negative, unele 
lipsuri din comportarea oame
nilor, din munca lor ajută la 
remedierea lor, folosind cu 
pricepere arma satirei, a ti
sului care pune pe gînduri. 
Așa s-a întîmplat, de pildă, în 
cazul colectivistului Vlădescu 
Florea.

Ion Panaghia, secretarul co
mitetului U.T.M., arăta preo
cupat și nemulțumit. „Ce 
fel de om o mai fi și Vlădescu 
ăsta ? Meseria 
și-o cunoaște 
git-o mult de

de zidar doar 
bine, a îndră

cind era copil

Și tocmai acum, cînd gospo
dăria colectivă își mărește sec
torul zootehnic și sînt nece
sare atîtea construcții noi, Vlă
descu Florea bate ulițele satu
lui. Și doar am discutat cu el, 
i-am explicat: La muncile 
timpului nu vii fiindcă ești 
zidar, însă nici la construcții 
nu vii. Ce se întîmplă cu tine? 
Gospodăria colectivă se dez
voltă mereu și e nevoie de 
munca fiecăruia din noi. Și-a- 
poi, tu, în toamnă o să culegi 
praful de pe ulițe ?”

N-a înțeles nimic. S-a dus 
vreo trei zile la lucru și iar 
l-a apucat chiulul. Poate nu 
i-am explicat eu bine, se fră- 
mînta secretarul comitetului 
V.T.M. Ia să trec și pe la bri
gada artistică de agitație, să 
discut și cu cei de acolo. Dacă 
nu-i om de înțeles, atunci să-l 
,,cinte’' brigada.

Vlădescu Florea era în 
sală la spectacol și i-au roșit 
obrajii de rușine cînd ochii tu
turor s-au ațintit asupra lui. 
Cupletul-ghicitoare l-a pus pe 
ginduri, privirile spectatorilor 
îl mustrau, vorbele secretaru
lui de U.T.M. îi răsunau proas
pete în urechi. Și s-a îndreptat.

Că Ion Panaghia ori Va- 
sile Bucur, sau atîția alții 
vin și discută cu membrii bri
găzii artistice și le cer să o- 
glindească în repertoriu toate 
aspectele muncii din colectivă, 
e un lucru de acum obișnuit 
și firesc în viața culturală a 
comunei Limanu. Aici munca 
artistică se desfășoară în de
plină unitate între spectator și 
artiștii amatori. Fiecare cîntec, 
fiecare poezie din repertoriu 
nu sînt detit înseși faptele oa
menilor, realizările sau lipsu
rile lor.

Iată cazul lui Nicolae Didea- 
ță. Nu îngrijea de loc de ate
lajele pe care le avea în pri
mire. Brigada i-a dedicat un 
cuplet. La sfîrșitul spectaco
lului Nicolae Dideață a cerut 
să apară și el pe scenă că are 
să spună ceva.

- Promit spectatorilor că 
mă îndrept. De-acum încolo să 
mă urmăriți cum lucrez și 
dacă n-o să vă placă...

Era emoționat și nu-și mai 
găsea vorbele. Publicul l-a a- 
plaudat. L-a aplaudat fiindcă 
avea încredere în ceea ce spu
nea și această încredere n-a 
fost înșelată cu nimic.

Exemplele sînt numeroase și

ele vorbesc suficient despre ro
lul educativ și mobilizator pe 
care-i are brigada artistică de 
agitație.

Locul cel mai familiar ți 
mai plăcut tineretului, — că
minul cultural, cunoaște o vie 
și bogată activitate artistică. 
Numai brigada artistică de a- 
gitație cuprinde aproape 30 de 
artiști amatori, tineri colecti
viști. Seara, după munca însu
flețită pe ogoarele colectivei, 
vin la cămin și fac bilanțul zi
lei, Munca intensă aduce tot
deauna rezultate frumoase. Și 
aceste rezultate sînt prelucrate 
în brigadă, cântecul și poezia 
capătă rezonanțe aici, spre 
bucuria deplină a spectatori
lor, Activitatea brigăzii artis
tice de agitație de la căminul 
cultural din Limanu a devenit 
astfel sprijinul de fiecare zi al 
muncii colectiviștilor, al for
mării și dezvoltării conștiinței 
lor de oameni înaintați, con
structori ai socialismului.

A. I. ZĂINESCU
Pe scena: echipa de dansuri din Schitu Golești, regiunea Argeș.
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Acțiuni specifice tineretului

ACTIVITATE
ȘTIINȚIFICĂ

Participarea tinerilor în nu
măr cît mai mare la activita
tea desfășurată în cadrul că
minului cultural din comună 
este o preocupare continuă a 
organizației noastre U. T. M. 
Sub îndrumarea organizației 
de partid, comitetul U.T.M. a 
căutat să găsească acele for
me educative care să răspun
dă preocupărilor tinerilor, do
rinței de a-și ridica necontenit 
nivelul de cunoștințe politice 
și de cultură generală. Se 
discută adesea cu tinerii în 
cadrul adunărilor generale, și 
pe baza sugestiilor primite 
căutăm, ca împreună cu con
ducerea căminului cultural, să 
inițiem la cămin acțiuni cu 
un bogat conținut educativ, în 
forme atractive, la care să 
participe toți tinerii.

Astfel, într-o discuție pur
tată cu tinerii despre partici
parea activă la expunerea 
unor teme interesante pe pro
bleme politice, 
direct legate 
gospodărie am 
sugestii, cîteva
teresante. Tinerii au cerut ca 
aceste conferințe să fie în
soțite de material explica
tiv, să fie urmate de dis
cuții. Dacă li se vorbește de 
pildă despre Africa, despre

științifice ori 
de munca în 
primit cîteva 
propuneri in

lupta de eliberare a popoa
relor ei, o discuție în fața 
hărții, vizionarea unui film 
documentar ajută la înțelege
rea mai temeinică a proble
melor discutate și, totodată, 
face seara și mai interesan
tă. Sau conferințele pe teme 
agrotehnice, de c® n-ar fi în
soțite de planșe explicative 
ori lămuriri și discuții la gos
podărie, la fața locului ?

Interesante și atractive 
s-au dovedit pentru tineri și 
discuțiile organizate pe mar
ginea unor filme. De multe 
ori, după o singură vizio
nare, am observat că nu toți 
tinerii izbuteau să desprindă 
semnificația, valoarea artisti
că și educativă a unor filme. 
Discuțiile organizate pe mar
ginea unor filme au avut da
rul să-l facă de tineri să înțe
leagă mai bine mesajul lor.

Ne-am preocupat îndea
proape și de antrenarea tine
rilor Ia activitatea tot mai bo
gată a formațiilor artistice de 
amatori. Pentru aceasta s-a 
hotărît ca pregătirea progra
melor echipelor artistice să 
alterneze cu alte 
cultural-sportive 
(audiții la radio,
rare, șah, chiar și dans). A- 
ceasta pentru a da cît mal 
multor tineri posibilitatea să 
cunoască cum se realizează

manifestări 
' atractive 

lecturi lite-

programul spectacolelor care 
adesea îi încînfă. Privind cum 
se repetă, unii își dau sea
ma că ar putea face și 
ușurință aceasta. Și 
acum doi ani, cînd am 
nizat pentru prima oară 
pa de teatru, tineri ca 
Bujoru, Ion Mișu, Cornel Sa- 
bău și mulți alții spuneau a- 
desea „n-am talent14, acum, 
cînd se numără printre cei mai 
buni artiști amatori din co
mună, ei ne ajută în desco
perirea altor noi talente. Anul 
acesta, cu ocazia concursului 
formațiilor artistice de ama
tori ne-am clasat pe locul II 
pe raion; în mare parte suc
cesul îl datorăm echipei de 
teatru care a interpretat cu 
multă măiestrie piesa „Vlaicu 
și feciorii lui" de Lucia De
metrius.

De asemenea, pentru a sti
mula cît mai mult dragostea 
tinerilor pentru citit, comite
tul U.T.M. pe comună, îm
preună cu conducerea cămi
nului cultural, a organizat cu 
ajutorul unor tineri profesori 
și învățători de la școala 
elementară de 7 ani din sat 
un cerc de recenzori și citi
tori, care în fiecare sîmbătă 
seara, în cadrul emisiunilor

ei cu 
dacă 
orga- 
echi- 
Ionel

locale de radio, citesc la sta
ția de amplificare fie recen
zia unei cărți recent apărută, 
fie un fragment dintr-o carte 
cît mai interesantă și instruc
tivă pentru tineri. Și, dacă în 
momentul de față tinerii din 
comuna noastră citesc mult 
(dovadă fișele de la biblio
tecă precum și cei 32 purtători 
ai insignei „Prieten al căr
ții44) lucrul acesta se dato- 
rește în bună parte inițiati
vei mai sus amintită.

Acestea sînt numai cîteva 
din acțiunile prin care noi, 
cei din comitetul U.T.M. pe 
comună, împreună cu condu
cerea căminului cultural, 
ne-am străduit să dăm activi
tății culturale din comuna 
noastră forme mai atrac
tive pentru tineri. Așa am 
reușit ca în momentul de față 
în comuna noastră toți tinerii 
colectiviști, alături de cei mai 
vîrstnici, să fie atrași spre că
min și antrenați în bogata ac
tivitate culturală ce se desfă
șoară zi de zi.

Alături de acțiunile menite 
să contribuie la ridicarea nive
lului de cunoștințe politice și 
de cultură generală al tineri
lor colectiviști și întovărășiți 
din comuna Costești, raionul 
Buzău, comitetul comunal 
U.T.M. și consiliul de condu
cere al căminului cultural au 
manifestat o grijă deosebită 
pentru înarmarea fiecărui tî- 
năr cu bogate cunoștințe ști
ințifice. In această activitate, 
comitetul U.T.M. a antrenat 
în primul tind pe cei 30 ti
neri învățători, profesori, doc
tori, ingineri și tehnicieni a- 
gronomi care muncesc în a- 
ceastă comună. Popularizarea 
diferitelor domenii ale știin
ței, a unor realizări dobîndite 
de știința sovietică și romî- 
nească în domeniul medicinei, 
al fizicii și chimiei, în dome
niul agriculturii a constituit o 
sarcină principală. Dar nu nu
mai despre aceste lucruri s-a 
vorbit la cămin. S-au deschis 
și expoziții cu planșe care ex
plică unele fenomene ale na
turii — formarea planetei 
noastre, apariția vieții pe pă
mînt etc.

încă de anul trecut, organi
zația U.T.M. din această co
mună, împreună cu conduce
rea căminului cultural, a orga
nizat pentru tineri un ciclu de 
conferințe intitulat „Omul des
coperă tainele naturii”, de care 
răspunde utemistul Gheorghe 
Androne, profesor de științele 
naturale. La primele confe
rințe, privind apariția vieții 
și a omului, au participat un 
număr mic de tineri. Simpla 
expunere — adesea citită mo
noton, nu izbutise să le tre
zească interesul. Prin prezen
tarea unor diafilme, prin or
ganizarea unei expoziții cu 
planșe care 
și evoluția 
explicațiile 
pe înțelesul
sporească numărul participau- 
ților. Experiența pe care a 
acumulat-o organizația U.T.M. 
de aici, precum și dorința u- 
temiștilor de a-și însuși cu
noștințe și din alte domenii 
științifice au dat posibilitate 
comitetului V.T.M. pe comună 
să creeze încă din primele 
zile ale anului 1961, sub în
drumarea organizației de 
partid, alte două cercuri ale 
tinerilor naturaliști. A crescut

totodată și numărul 
panților. Dacă la 
expuneri veneau 
de tineri, acum 
nerii. Tineri ca

partid- 
început, la 

doar 15—20 
vin toți ti- 

Alexandru
lordache, Maria Tudose, Flo- 
rica Băngeanu și mulți alții, 
audiind cu regularitate confe
rințele științifice ținute în ca
drul căminului cultural, la 
cercurile tinerilor naturaliști, 
și-au însușit bogate cunoștin
țe de cultură generală, știu să 
explice cum s-a format pla
neta noastră, ce stă la baza 
descărcărilor electrice, cum se 
formează norii, cum a apărut 
viața pe pămînt și evoluția 
omului.

Activitatea științifică desfă
șurată în forme multiple la 
cămin atrage un număr din 
ce în ce mai mare de tineri.

N. PUIU
•------

nefolosite

Cititorii cărții agrozootehnice

Horă în fața Căminului cultural „Filimon Sîrbu“ din co
muna Dorna-Cîndrenl, raionul Vatra Domed.
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La căminul cultu- 
tural din comuna 
Răcăciuni, raionul 
Bacău, există o bi
bliotecă bine înzes
trată. Intre cele 
16.000 de volume ti* 
nerii colectiviști, ca 
și cei vîrstnici, gă
sesc lucrările poli
tice, beletristice și 
științifice care-i in
teresează.

Mult căutată este 
cartea agrozooteh
nică. Tot mai nu
meroși sînt tinerii 
care vin să citească 
asemenea cărți, a 
căror învățăminte 
prețioase îi ajută în 
munca lor în gospo
dărie.

Bibliotecara ute- 
mistă Irina Iezus,

ea însăși colectivis
tă, știe întotdeauna 
ce-i preocupă pe ti
neri, ce cărți doresc 
să citească. Adesea 
ea organizează dis
cuții asupra cărților 
agrozootehnice ci
tite de tineri, asu
pra învățămintelor 
practice pe care le 
pot trage 
munca lor.

Printre 
fruntași ai 
grozootehnice se nu
mără tinerii Irina 
Udrea, Ion Văscuța, 
Maria Marin etc. 
îngrijitorul de ani
male Sandu Paraș- 
can a citit în ulti
ma vreme 9 cărți 
care se ocupă de 
dezvoltarea sectoru
lui zootehnic și de

pentru

ciți torii 
cărții a-

experiența colhozu
rilor sovietice în 
îngrijirea animale
lor.

La serile de calcul 
cu teme legate de 
munca în diferitele 
sectoare ale gospo
dăriei, la diferitele 
concursuri „Cine 
știe, răspunde" pe 
probleme inspirate 
din munca colecti
viștilor, printre pri
mii participanți sînt 
cititorii cărții agro
zootehnice 
vorbind 
munca lor,
să amintească nici
odată și de învăță
mintele prețioase 
dobîndite prin lec
tura acestor cărți.

care, 
despre 

nu uită

E. STANCIU

CONFERINȚE

oglindesc apariția 
vieții precum și 
date de profesor 

lor au făcut să

VASILE COJOCNEANU
secretarul organizației 

V.T.M. din comuna Ar- 
ghireș, raionul Huedin, 

regiunea Cluj

In comuna Nehoiu, raionul 
Cislău, regiunea Ploiești 
un număr mare de tineri 

doresc să-și petreacă timpul li
ber în mod cît mai plăcut și edu
cativ. Cu toate că în comună e- 
xistă un club pentru muncitorii 
de la întreprinderea forestieră și 
un frumos cămin cultural înzes
trat cu bibliotecă, sală de spec
tacole, aparat de proiecție — a- 
ceste condiții ce dau posibilita
tea organizării unei frumoase ac
tivității culturale, nu sînt folosite 
corespunzător. Dacă înainte se 
organizau acțiuni interesante, a- 
tractive la care tinerii aveau în
totdeauna cîte ceva de învățat, 
acum și „Joile tineretului" s-au 
transformat în simple seri de dans 
la care tinerii mai mult se plic
tisesc.

Asemenea stări de lucruri nu 
pot să nu dea de gîndif tova
rășilor Constanța Dinu, directoare 
a căminului cultural, și Gheorghe 
Cucu, directorul clubului între
prinderii. însăși munca ce le-a 
fost încredințată îi obligă să or
ganizeze O activitate bogată, va
riată, conformă cu preocupările 
și dorințele tinerilor.

In comună sînf mulți tineri fa- 
lentați care ar putea contribui la 
organizarea de seri literare, con
cursuri ghicitoare, pe diferite te
me, recenzii de cărți, cît și la or
ganizarea unei brigăzi artistice 
de agitație. Trebuie să existe 
Insă mai multă preocupare. O co
laborare mai sfrînsă între orga
nizația U.T.M. din comună (se
cretar llie Marcel) și cbnducerile 
celor două instituții de cultură 
se impune, ca și o luare grabni
că de măsuri menite să lichideze 
indiferența cu care este privită 
în prezenf organizarea timpului 
liber al tinerilor.

-a făcut seară și la 
lumina lămpii toc

mai 
deschisă 
Anton 
Matei, 

din glasul emoționat 
citește din „Bără- 

atenți, încordați, 
urmăresc momen-

aprinsă a fost 
o carte. 

Filip, ing. 
tînărul Ohu

prind viață 
al celui ce 
gan“. Sau, 
ascultătorii 
fele uluitoare ale zborului cos
mic al lui Titov. Pînă tlrziu în 
noapte continuă discuțiile pe mar
ginea celor citite...

Ne aflăm în casa lui Nufi D. 
Marin, tînăr colectivist din Gogo- 
șari, 
Cei 
vișfi 
In 
alte 
din 
mai . 
diverse probleme de politică, de 
agrotehnică, de literatură...

Jn comuna de care am amintit 
— Gogoșari, raionul Giurgiu — 
există o adevărată pasiune pen
tru problemele de fizică și chi
mie. La căminul cultural, sub con
ducerea profesorului de fizică 
Bilcea Daia, se organizează de 
multă vreme, cu regularitate, seri 
de experiențe fizico-chimice : ță
ranii colectiviști vor să cunoască 
fainele naturii I Orienfindu-se cu 
justețe, simțind „pulsul" intere
sului țăranilor colectiviști, colecti
vul de conferențiari al căminului 
cultural de aici programează cît 
mai multe conferințe eu subiecte 
științifice. în elaborarea con-

comună din cîmpia Dunării, 
care ascultă sînt colecti- 
din gospodăria colectivă, 

alte șaisprezece case, la 
șaisprezece cercuri de citit 
aceeați comună, se dezbat, 
în fiecare seară, cele mai

ferințelor fiu subiecte agroteh
nice nu se aleg femele la înfîm- 
plare, ci se fine seama de condi
țiile locale. La Gogoțari există 
unele terenuri degradate, pe care 
gospodăria colectivă și-a propus 
să le revalorifice ; tehnicianul a- 
gronom Victor Dudău a ținut la 
căminul cultural o conferință in
titulată „Cum să redăm agricul
turii noi suprafeje de teren44, foar
te interesantă tocmai fiindcă por
nea de la situația locală.

De altfel, eficacitatea unor a- 
semenea conferințe poate fi con
statată uneori foarte concret și 
foarte repede. In comuna Vieru, 
cu cîteva săptămîni în urmă, la 
căminul cultural s-a vorbit des
pre foloasele însilozării frunzelor 
de sfeclă de zahăr și a diferitelor 
metode de muncă folosite pen
tru aceasta; nu e o întîm
plare, desigur, că după aceas
tă conferință, bine redactată, con
vingătoare, colectiviștii de aici 
au terminat, cei dintîi în întreg 
raionul recoltarea sfeclei de za
hăr, însifozînd întreaga cantitate 
de frunze I Și fiindcă am amin
tit de comuna Vieru, vrem să sub
liniem că activitatea colectivului 
de conferențiari de aici e foarte 
susținută : tovarășii Tudor Rădan, 
președintele G.A.C., unul din cei 
mai activi conferențiari, Elena 
Stoienescu, directoarea căminului 
cultural, inginerul agronom Gh. 
Dumitrescu, medicul Viorel Po
pescu, prof, loan Rădan și cei
lalți membri ai colectivului răs
pund întotdeauna operativ solici
tărilor colectiviștilor, aducînd în

dezbatere cele mai actuale teme 
politice ți științifice. Tinerii 
colectiviștii manifestă un interes 
deosebit pentru problemele de 
politică internă ți internațională, 
pentru agrotehnică sau cosmonau
tică, fără îndoială ți ca o urmare 
a activității colectivului de con
ferențiari. Duminică 17 septem
brie, la toate căminele culturale 
din raion o brigadă de confe
rențiari din Giurgiu va vorbi des
pre încheierea Tratatului de pace 
cu Germania; cu cîteva săpfă- 
mîni înainte, colectiviștii din Vieru 
au invitat pe tov. Const. Cornea 
de la cabinetul de partid raional 
să conferențieze despre această 
problemă care ti interesa mult.

Intensitatea vieții culturale e, în 
mod firesc, în dependentă de en
tuziasmul ți priceperea activului 
cultural dintr-o comună sau alta. 
Am remarcat realizările căminelor 
culturale din Gogoțari (director 
Iulian Chifu) ți din Vieru. Vom 
nota de asemenea, ca un bun 
exemplu, activitatea colectivului 
de conferențiari din Vidra, unde 
cele mai multe conferințe sînf ex
puse liber, capfindu-se astfel mai 
uțor interesul ascultătorilor și 
unde fiecare temă e dezvoltată 
(inîndu-se seama de realitățile lo
cale. Interesante conferințe sînf 
ținute ți la căminul cultural din 
Comana (director Tudor Bălan) ; 
aici există un foarte activ cerc de 
cultură generală ți interesul mem
brilor acestuia e îndreptat mai 
ales spre cunoașterea patriei, spre 
istoria și geografia ei, spre cu
noașterea realizărilor regimului

nostru, ceea ce a determinat 
conducerea căminului să or
ganizeze mai multe excursii 
ale colectiviștilor, la București, 
unde au fost vizitate printre al
tele Muzeul de Istorie a Partidu
lui ți cel de științe naturale „Gri- 
gore Antipa" etc. Tot aici se or
ganizează interesante concursuri 
„Cine știe, cîștigă" cu tema : 
„Frumoasă e patria mea44. La Bă- 
neasa, la cercurile de citit și la 
căminul cultural, în cadrul discu
țiilor și conferințelor sînt interca
late filme.

Din păcate, nu toate conduce
rile căminelor culturale din raion 
acordă aceeași grijă acestei for
me de activitate culturală. Marea 
importanță educativă a conferin
țelor nu e întotdeauna înțeleasă. 
La Frasinu (directorul căminului, 
Ștefania Andreescu) planul de 
conferințe se îndeplinește formal, 
citindu-se pur ți simplu broșurile 
S.R.S.C. Cît despre căminul cul
tural din Vlașin, aici, cel puțin, 
directorul căminului Gheorghe Vă- 
tafu, manifestă dezinteres atit 
pentru conferințe cît și pentru 
celelalte forme de activitate cul- 
tural-educativă ; la acest cămin 
cultural activitatea e aproape 
inexistentă. Nu cu mult mai bună 
e situația la Sfoeneșfi. Chiar în- 
fr-o comună mare ca Pu
tineiu, unde există un foarte fru
mos, dar totodată foarte neîngri
jit cămin cultural și unde școala 
are un colectiv de 16 profesori 
și învățători, ca să nu-i mai pu
nem la socoteală pe ceilalți in
telectuali, conferințele S.R.S.C. nu

IOSIF DOMAN
electrician

talentați

I. CHIȚIMIA

regiunea București* 
avea loc în curînd la 
„Pustnicul44. Suita de 
populare locale cu 

vor prezenta la Fes-

sînf prelucrate ți, ca urmare, ele 
nu reușesc să sfîrneasCă interesul 
ascultătorilor. Tînărul director al 
căminului, Constantin Mitea, care 
a avut, altfel, frumoasa inițiativă 
a organizării în fiecare săpfămî- 
nă a unor „seri de poezie", ar 
trebui să-ți explice slaba parti
cipare a publicului la conferințe 
— uneori nu asistă decîf 10-20 
de persoane... — prin inactivita
tea colectivului de conferențiari... 
De altfel, 'a Putineiu, sfatul 
popular acordă un foarte slab 
sprijin activității culturale.

Am văzut cît de operativ sînt 
dezbătute la Vieru ți nu numai 
acolo, problemele de politică cu
rentă. In schimb, la alte cămine 
culturale, conferințele pe diferite 
teme politice se reduc la lectura 
în grabă a unor articole din presă. 
La Daia, în fiecare Sîmbătă se ci
tește, invariabil, comentariul ex
tern dintr-un ziar ; lectura arti
colului nu e urmată însă de discu
ții care să lămurească proble
mele.

li revine secției de învățămînt 
ți cultură a Sfatului popular ra
ional Giurgiu sarcina de a urmări 
mai îndeaproape activitatea tutu
ror căminelor culturale, de a-i in
strui temeinic pe toți directorii 
de cămine ți de a activiza toate 
colectivele de conferențiari. în 
fiecare comună aceste colective 
există. Ele trebuie însă folosite 
ți nu lăsate să-ți desfășoare ac
tivitatea la întîmplare sau să ră- 
mînă simple nume în file de plan.

NICOLAE MARGEANU

Dansatori

Printre talentații artiști a- 
matori care activează în ca
drul căminului cultural din 
satul Pîrlita, comuna Vasilați, 
raionul Oltenița, se numără și 
inimoșii dansatori. Adesea, la 
manifestările organizate la că
min, formația de dansuri pre
zintă programe mult aplauda
te de toți colectiviștii satului.

La cel de al VI-lea Concurs 
al formațiilor artistice de ama
tori echipa de dansuri a aces
tui cămin s-a clasat pe locul 
I pe raion. Aceasta a însufle
țit și mai mult pe tinerii co
lectiviști din echipa de dan
suri. Zilele acestea ei se pre
gătesc cu și mai multă pasiu
ne pentru Festivalul cînteeu- 
lui. jocului și portului popu
lar din 
care va 
pădurea 
dansuri 
care se
tlval cuprinde cele mai fru
moase și semnificative dansuri 
inspirate din viața nouă ă sa
tului.

Tinerii din comuna Fă- 
căienl, raionul Fetești, au 
îndrăgit căminul cultural 
ca pe o a doua Iot casă. 
Ei participă cu mult inte
res la activitatea căminu
lui, dar se preocupă și de 
îngrijirea lui.

In FOTOGRAFII : aspect 
din timpul unei seri de ex
periențe științifice (sus); un 
grup de tineri îngrijind 
parcul din fața căminului 
(jos).
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Concert c!e mujică
contemporană

Soliși: Aldo Ciccolini Dirijor: Mircea Cristescu
Care dintre acei care au cu- 

treerat în anii din urmă me
leagurile dobrogene n-a rămas 
întinat în fața marilor cons
trucții, în fața înfloritoarei 
vieți a satelor colectivizate, 
in fața acelui farmec deosebit 
al orașelor de pe țărmurile ve
chiului Pont Euxin, unde ală
turi — de cele mai noi linii 
arhitectonice găsești vestigiile 
unor civilizații milenare?

Impresionat în fața noului 
peisaj Alfred Mendelsohn a 
surprins pe portativ în cîteva 
schițe sonore, sugestive, crâm
peie din înfloritoarea viață a 
Dobrogei de astăzi — schițe pe 
care Orchestra simfonică a 
Cinematografiei le-ă interpre
tat în primă audiție în cadrul 
unui recent concert simfonic.

In fruntea orchestrei^ Mircea 
Cristescu, a subliniat întreaga 
bogăție melodică a schițelor, 
sugestivitatea imaginilor unor 
tablouri semnificativ intitula
te : „Soare și neguri pe lito
ral", „Spre Pecineaga", „Seara 
la Murfatlar", „Pe urmele 
vechilor sciți", „Tristia" (cî
teva gînduri în fața statuii lui 
Ovidiu exilat pe țărmurile 
Mării Negre) și în sfârșit „Con
stanța astăzi" (imn închinat 
harnicilor constructori care 
făuresc unul din cele mai fru
moase orașe ale țării).

Alături de această primă au
diție cunoscuta lucrare a lui 
Beta Bartok „Muzică pentru 
instrumente de coarde, percu
ție și celestă", „Omagiu lui 
Enescu" de Theodor Grigpriu, 
și cea de a IlI-a Suită peiitru 
orchestră a lui George Enescu 
(merită sublimată aci profun
zimea cu care Mircea Cristescu 
ne-a redat edificiul sonor bine 
legat al Suitei, neasemuita ei 
bogăție melodică) au întregit 
un program de lucrări care a 
demonstrat din nou afinitatea 
tânărului dirijor romîn spre 
lucrările ultimelor decenii.

Primul concert al orchestrei 
simfonice a Cinematografiei 
s-a încheiat cu strălucitorul 
concert nr. 2 a lui Serghei Pro
kofiev în interpretarea 
Aldo Ciccolini.

lui

—

bună • 
producții mari

(Urmare din pag. l-a)

Cu rezultate foarte bune 
producția de lapte dovlecii 
tocâți și amestecați cu uru- 
ieli pentru hrana vacilor. Este 
un amestec bun de furaje pe 
care-1 putem folosi pînă târ
ziu, în decembrie.

Ca furaj masă-verde noi 
dăm vacilor secară, iarbă de 
sudan, porumb în cultură du
blă Și altele.

în consfătuirile de produc
ție am chemat la întrecere so
cialistă pe toți mulgătorii din 
fermă și căutînd să muncesc 
cît mai bine am reușit să ob
țin steagul de mulgător frun
taș. Cred că adevăratul secret 
al producțiilor mari de lapte 
este acela de a respecta indi
cațiile consiliului de condu
cere ,a îngriji cu cea mai 
măre atenție vacile pe care 
le ai în primire, a studia ne
întrerupt din cărți și broșuri 
și a aplica în practică zi cu 
zi, cele învățate.

Anul acesta eu mă strădu
iesc să . realizez cel puțin 2.600 
litri de lapte pe c-ăp de vacă 
furajată, deși în planul de 
producție sînt prevăzuți nu
mai 2.000 litri. Sînt convins 
însă că Se poate mai mult. Că 
se poate obține cu ușurință 
producția de 2.600 de litri și 
despre aceasta o să scriu la 
sfîrșitul anului.

Cinematografe
Carmen de la Ronda : Pa

tria, București, înfrățirea în
tre popoare, Gh. Doja, Vol
ga ; Primul raid spre stele : 
Magheiru, 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 
copii (dimineața), Escrocii 
(după amiază) 13 Septembrie; 
Virsta dragostei: Tineretului; 
Cerasella : Cultural; Raidul 
vărgat: Grivița, Unirea. Don- 
ca Simo, G. Bacovia ; Oameni 
pe pod: C. David; Săritură in 
zori: Flacăra; Vikingii: 8 Mai; 
Revista visurilor : Floreasca ; 
Cîinele 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 : Iile Pintilie ; Fenix : 
B. Delavrancea.

Remarcabilul talent al pia
nistului italian, desăvârșita 
artă cu care se adaptează unei 
game mari de cerințe stilistice, 
originalitatea cu care își în
tocmește programele, au fost 
unanim apreciate cu prilejul 
unui recent recital. Așteptam 
insă cu toții să-l auzim pe 
Ciccolini interpretând una din
tre cele mai interesante crea
ții pianistice contemporane - 
o piatră de încercare pentru 
orice pianist - cel de dl 2-lea 
Concert al lui Serghei Proko
fiev.

Cunoscutul muzicolog și 
compozitor sovietic Boris Asa- 
fiev vedea încă în 1915 în cel 
de al 2-lea concert pentru pian 
al lui Prokofiev „o operă 
splendidă care ne uluiește prin 
sinceritate și spontaneitate, 
prin noutatea expresiei și con
ținutul ei bogat", o lucrare ce 
caracterizează din plin „forța 
colosală a elanului creator, 
tensiunea și expresivitatea 
limbajului muzical, zborul vi
guros al fanteziei, nesecata bo
găție. a temelor, forța lor des
criptivă, inventivitatea ritmică 
și armonică". Creația lui 
kofiev, i

Cunoscător profund al 
surselor claviaturii, Aldo 
colini s-a integrat perfect 
stanței sonore, a înțeles 
semuita forță de expresie a 
muzicii lui Prokofiev.

Larga cadență a primei 
părți, efervescentul Scherzo 
(care după expresia lui Asafiev 
cucerește prin veselia lui sin
ceră, izvorâtă din sufletul com
pozitorului, nu din zugrăvirea 
unei bucurii din afară) și în 
special incandescentul final, au 
fost realizate cu artă, cu o 
profundă înțelegere a stilului 
prokofievian.

Un lung șir de bisuri acor
date de Ciccolini la cererea 
publicului au încheiat o seară 
muzicală ce se înscrie ca un 
eveniment important în lunga 
suită de manifestări ale Festi
valului Enescu.

Pro-

re- 
Cic- 
sub- 
nea-

IOSIF SAVA (Agerpres)

In fotogiaiie: lacul Podiăgeluldin munții Fâgâiaș
Foto: prof. V. ORZA
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făciuit și un calcul. Dacă lunar 
pe întreaga uzină s-ar reduce, 
cu 10 minute timpii irosiți 
s-ar realiza astfel o producție 
egală cu valoarea a 7 batoze 
pentru recoltat porumb- Din 
această valoare peste 50.000 
lei ar fi beneficii ale uzinei.

Iată deci o sursă sigură de 
economisire a cheltuielilor : fo
losirea cît mai judicioasă a 
timpului de lucru- Educîndu-i 
pe tineri în spiritul discipli
nei la locul de muncă, orga
nizația U.T.M. îi mobilizează 
astfel la realizarea tuturor in
dicilor de plan- Dar, să por
nim mai departe.

Ora 10. Tot în secția mon
taj. Secretarul U.T-M. ne con
duce la brigada al cărei res
ponsabil este Nistor Vasile, 
brigadă fruntașă. înainte ca să 
stea de vorbă cu noi, tânărul 
oprește motorul bormașihei 
electrice la care lucrează.

— De ce ai oprit-o ?, îl în
trebăm- Nu te deranjăm mult 
timp.

— Pentru economie-• răs
punde el. Chiar dacă Vom sta 
de vorbă 2 minute, de ce să 
consumăm curentul fără rost ?

Exemplul e foarte bun și el 
arată că în secția montaj sînt 
tineri cu spirit gospodăresc. 
Nu departe insă, alături de 
brigada lui Nistor lucrează 
brigăzile conduse de Bălteanu 
Ion și Grecu Dumitru. In pli
nă zi deasupra lor ard nu mai

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală o misiune oficială de 
bunăvoință a Republicii Niger, 
condusă de Adamou Mayaki, 
Ministrul Industriei și Co
merțului- Din delegație fac 
parte Issa Ibrahim, Aloulou 
Noma, Maman Manou, Elhadj 
Hima Hamani, deputați în A- 
dunarea Națională a Republi
cii Niger și Sidibe Aboubacar, 
prim-secretar al Ambasadei 
Republicii Niger la Paris.

Misiunea oficială de bună
voință va purta convorbiri cu 
privire la relațiile și legăturile 
economice și culturale dintre 
R. P. Romînă și Republica Ni. 
ger.

Oaspeții au fost întimpinați 
la sosire, pe aeroportul Bă
neasa, de Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, Vasile 
Dumitrescu. adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
deputății Ion Pas, vicepreșe
dinte al Comitetului de con
ducere al grupului național 
romîn al Uniunii Interparla
mentare, acad. Horia Hulubei, 
Elena Livezeanu și Gheorghe 
Vasilichi, membri ai grupului 
național romîn, general colo
nel în rezervă D. Dămăceanu, 
vicepreședinte al Ligii romî
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa. Dionisie 
Ionescu șeful Ceremonialului 
de Stat și 
ciale.

alte per-soane ofi-

★
Comerțului, Gogu 
a primit vineri

Ministrul 
Rădulescu, 
după-amiază pe membrii misi
unii oficiale de bunăvoință a 
Republicii Niger, in frunte cu 
Adamou Mayaki, ministrul In
dustriei și Comerțului.

Intervederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

★

în seara zilei de vineri, mi
nistrul Comerțului, Gogu Ră
dulescu, a oferit un dineu în 
cinstea ministrului Industriei 
și Comerțului, Adamou Ma
yaki și a membrilor misiunii 
oficiare de bunăvoință a Repu
blicii Niger.

Au participat tovarășii Va
sile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Ex
terne, deputății Ion Pas, vice
președinte al Comitetului de 
conducere al grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, acad, Horia Hulubei, 
Elena Livezeanu și Gheorghe 
Vasilichi, membri ai grupului 
național romîn, general colo
nel in rezervă D. Dămăceanu, 
vicepreședinte al Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Dionisie Io- 
nescu. șeful Ceremonialului de 
Stat și alte persoane oficiale 

puțin de... 8 becuri a 500 Wați- 
Alături, lâ secția vopsitorie 
ard alte 4 becuri lă fel de 
mari și mai în toate secțiile 
uzinei situația se prezintă la 
fel.

Nistor zîmbește cu oarecare 
amărăciune.

— Noi adunăm wat cu wat, 
iar unii tineri risipesc zeci de 
kilowați pe oră, spune el.

Ora 11,30. In secția meca
nică un strung stă singur de 
15-20 de minute. Lucrătorul nu 
se vede nicăieri. Responsabi
lul brigăzii de strungari, tînă- 

SÎNTEȚI GOSPODARI?
rul Vasile Gavrilă, căruia ne 
adresăm, ne spune.

— E strungul lui Gheorghe 
Marzinescu. Pariez că motorul 
merge...

Și. într-adevăr, motorul 
mergea— Mergea în - gol!

Dar mergea oare strungul 
într-adevăr „în gol“ ? Nicide
cum ! El consuma banii uzinei 
și-l Consuma din plin ! Petru 
Tatomir și Sităru Vasile sînt 
alți doi tineri strungari din 
brigada lui Gavrilă care iro
sesc zilnic 
mașina să 
fără rOst>

Ora 12.
șeful secției turnătorie, Nico- 
lae Lukeș.

banii uzinei lăsînd 
consume energie

Stăm de Vdrbă cu

In fotografie : inginerul Penciu Grigore di3cutind în laborator cu un grup de candidați la 
școala tehnică de maiștri pentru industria ușoarâ din București.

Foto: AGERPRES

D@ ordinul 
milioanelor

(Urmare din pag. l-a)

citorul ifebist Alexandru Ciucă. 
Rodica, Dumitru și Elena, cei trei 
copii de vîrstă școlară, învață azi 
într-o școală nouă, bine înzestra
tă, cu profesori bine pregătiți, la 
doi pași de casă, acolo, în inima 
cartierului Ferentari. Sînt trei co
pii care merg lă școală, dar în 
casa muncitorului este astăzi săr
bătoare. El nu mai trebuie să-și 
rupă pîinea de la gură. Pregăti
rile pentru școală aproape că nu 
s-au resimțit în bugetul familiei. 
Uniformele sînt astăzi ieftine : se 
pot cumpăra și în rate. Rechizi
tele școlare sînt, de asemenea, 
ieftine ; în vara acestui an ele 
s-au ieftinit și mai mult ,

La întoarcere, după prima zi de 
școală, și Rodica, și Dumitru și 
Elena au adus cu ei darul pe care 
părintele lor drag, partidul, l-a 
făcut tuturor copiilor : manuale 
gratuite. In toată țara, ieri au pri
mit manuale școlare gratuite 
2.500.000 de elevi. Au fost dis
tribuite 15.000.000 de manuale. 
Și acesta este cel de-al doi
lea an.

In anii noștrii cifrele care cir
culă pe buzele tuturor copiilor în 
prima zi de școală sînt, ca și în 
trecut, tot de ordinul milioanelor. 
Numai că ei numără astăzi în mi
lioane nu numărul analfabeților ci 
numărul manualelor școlare gra
tuite și numărul tuturor copiilor 
din patria noastră, care învață 
carte datorită grijii partidului 
a statului democrat-popular.

Și

La inaugurarea 
unei noi școli medii

La Bacău, evenimentul prin
cipal al primei zile de școală 
l-a constituit inaugurarea ce
lei de a patra școlii medii din 
oraș. Școala are 16 săli de cla
să, și în ea vor învăța 600 de 
elevi din orașul Bacău. Atmo
sfera sărbătorească a fost su
bliniată și de cuvintele par- 
ticipanților, reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat, 
profesori, diriginți, elevi și 
pionieri. Se face un emoțio
nant schimb de flori de la ge
nerație la generație, de la 
elevi la profesori, de la ini
mă la inimă.

— Numai cu un an în urmă 
s-a dat în folosință o nouă 
școală medie și iată că eve
nimentul se repetă și în acest 
an, a spus în cuvîntul său 
tov. Pavel Bursuc, președin
tele comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc. 
Vorbitorul a acentuat asupra 
grijii deosebite a partidului și 
guvernului nostru pentru crea
rea de condiții tot mai optime 
învățămîntului de toate gra
dele.

Panglica inaugurării a fost 
tăiată. Numeroasa asistență 
vizitează școala...

Și la celelalte școli băcăoa- 
ne prima zi de școală a fost 
o adevărată sărbătoare.

— Din păcate, spune el, în 
secția turnătorie se produc 
multe din cheltuielile fără rost 
care încarcă prețul de cost- 
Aceasta se datorește procenta
jului încă destul de ridicat de 
rebuturi care se produc în tur
nătorie- Și multe din aceste 
rebuturi provin din nerespec- 
tarea normelor tehnologice în 
procesul turnării. în secție mai 
sînt unii tineri 
Dima Silvia și 
fiind suficient 
duc rebuturi, 

ca Ion Dîrpeș, 
alții care, ne
pregătiți, pro- 
fapt care face

să se încarce prețul de cost al 
pieselor lucrate.

Se mai întâlnesc ca2uri de 
risipă prin dereglarea corectă 
a injectoarelor în secția cio
cane pneumatice, la croirea 
materialului în secția între
ținere.

— în secția turnătorie, ca de 
altfel și în întreaga uzină lu
crează numeroși tineri, spunea 
inginerul șef al secției. Dacă 
organizația U-T-M- s-ar ocupa 
mai îndeaproape de educarea 
la tineri a spiritului gospodă
resc, fără îndoială că procenta
jul de cheltuieli ar fi scăzut, 
uzina ar reuși să-și îndepli
nească mai ușor toți indicii de 
plan, inclusiv cel reprezentând 
reducerea prețului de cost.

studiu create —

La Școala mixta de meserii, 
secretarul comitetului U.T.M. 
al școlii, Stelian Barcan spu
nea, într-un grup de elevi:

-- Anul acesta este încunu
nat de o nouă surpriză. Au 
sosit în școala noastră utilaje 
noi, mașini moderne iar labo
ratoarele vă întâmpină cu apa
ratura lor nouă.

Elevii mulțumesc din inimă 
pentru toate acestea partidu
lui.

— Ne vom strădui să răs
pundem cum se cuvine con
dițiilor de 
spun ei.

La școlile 
Bacovia" și 
lecsandri”, 
școli elementare din orașul 
Bacău utemiști ca Ioana Bur- 
ciu, Victoria Stoica, Zamfira 
Onea, Nichita Pricop și mulți 
alții, în cuvinte simple și în
flăcărate au vorbit emoțio
nant, luîndu-și angajamentul 
să învețe cu perseverență pen
tru a ‘ 
dejde

medii nr. 1 ,,Gh. 
nr. 2 „Vasile A- 
la numeroasele

deveni cetățeni de nă- 
ai patriei noastre.

EMIL STANCIU

lui
In satul

Gheorghe Ladr
în diferite lucrări cu carac

ter „enciclopedic" menite să 
ridice în slăvi regimul bur- 
ghezo-moșieresc din țara noa
stră, satul Avrig ocupa un 
loc cu totul special, fiind 
caracterizat drept „vechi fo
car de cultură" ■ Se baza a- 
ceastă apreciere pe faptul că 
un bătrân dascăl cu multă 
dragoste pentru copii înfiin
țase aci, cu mai bine de două 
veacuri în urmă, o școală în 
podul unei vechi case ; și mai 
ales că această școală avusese 
printre elevii săi pe vestitul 
cărturar Gheorghe Lazăr- Cru
dă ironie a acelor vremi în
tunecate : satul care dăduse 
țării pe unul dintre cei mai 
vestiți cărturari ai ei număra 
mai bine de o treime din 
populație analfabetă-

CSte promisiuni demagogice 
nu au făcut politicienii bur
ghezi localnicilor pe tema 
construirii unei noi școli. Ba 
într-un an însuși „maiestatea 
sa”, mai marele moșierilor și 
bancherilor poposise 
sat, promițând peltic : 
la toamnă o să aveți 
școală” • Și au trecut 
toamne fără ca satul 
o școală nouă, înmulțind an 
de an numărul analfabeților 
de pe meleagurile acestea pe 
care se născuse un mare căr
turar.

Anul 1961 ; toamna. A în
ceput un nou an școlar și în 
Avrig. Flori multe pretutin
deni. în curtea școlii, străjui
tă de bustul în bronz al lui 
Gheorghe Lazăr, în sălile de 
clasă, în laboratoare, în mu
zeul de științe naturale. E o 
școală nouă, modernă, în care 
ar fi dorit cu siguranță și ma
rele cărturar să-și vadă urma
șii învățînd. în laboratoare se 
fac experiențe de fizică și de 
chimie, elevii aprofundează

aici în
„pînă 

o nouă 
multe 

să aibă

Observația inginerului șef 
este judicioasă și ea vine să 
combată părerea unor membri 
ai comitetului U.T.M. care so
coteau că ei nu mai au nimic 
de făcut în această privință. 
Greșala provine din aceea că 
unii membri ai comitetului 
U.T.M. socotesc drept măsuri 
de reducere a prețului de cost 
numai măsurile tehnico-orga- 
nizatorice, uitînd rolul im
portant al educării la toți ti
nerii a spiritului gospodăresc 
în cele mai diverse aspecte ale 
muncii-

Secretarul comitetului UTM 
ne asigură că, în această di
recție tangențial s-a ridicat 
problema în consfătuirile de 
producție, dar o campanie 
susținută împotriva risipitori
lor încă n-a fost întreprinsă. 
Becurile ard fără rost în sec
ția montaj chiar în fața mem
brilor biroului U-T-M. fără ca 
ei să ia vreo măsură- In adu
nările generale U-T-M. din a- 
nul acesta problema economii
lor în secțiile : montaj, meca
nică, întreținere, turnătorie 
n-a fost discutată niciodată în 
mod special. Despre risipitori 
s-a vorbit tot... tangențial.

în zilele cînd am vizitat 
uzina conducerea întreprin
derii stabilea măsuri menite 

teoria lui Darwin și agroteh
nica înaintată.

Sînt mulți pe care-i chea
mă pe numele de familie La- 
zăr, printre feciorii colectiviș
tilor care învață la școala din 
Avrig. Unii dintre ei sînt 
chiar descendenți direct al 
marelui cărturar. Toți însă în
trupează realizarea celui mai 
drag vis al lui Gheorghe La- 
zăr : porți largi deschise la 
învățătură pentru întreg tine
retul țării. Un vis care s-a 
realizat pentru că în patria 
noastră de astăzi conduce și 
îndrumă destinele poporului 
Partidul Muncitoresc Romîn-

Al. CIUCĂ

A apărui nr. 9 al revisiei

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

A apărut, în limba romînă, 
în Editura politică, nr. 9 (37) 
pe anul 1961 al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui", revistă teoretică și in
formativă a partidelor comu
niste și muncitorești.

Acest număr al revistei cu
prinde articolele : „în numele 
fericirii omenirii" de B. N. 
Ponomarev ; „Să apărăm pa
cea și progresul" ; „Să barăm 
drumul militarismului vest- 
german’’ de P. Florin ; „Lup
ta Partidului Comunist din 
Austria în condițiile conjunc
turii înalte" de F. Fiirnberg ; 
„Iranul în pragul unor schim
bări" de A. Kambahș.

La rubrica „în partidele co
muniste și muncitorești" re
vista publică numeroase ma
teriale informative cu privire 
la activitatea unor partide 
frățești.

în acest număr revista în
cheie publicarea materialelor 
schimbului de păreri în legă
tură cu schimbările ce se pro
duc în structura clasei mun
citoare din țările capitaliste și

--- •----
Seară consacrată 
culturii bulgare

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la proclamarea R. P. 
Bulgaria, Uniunea Scriitorilor 
din R. P. Romînă a organizat 
vineri o seară consacrată cul
turii bulgare. Au participat 
scriitori, alți oameni de artă 
și cultură, numeroși oameni 
ai muncii din Capitală.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Zaharia Stancu, 
secretar al Uniunii Scriitori
lor, dramaturgul Aurel Ba- 
ranga, secretar • al Uniunii 
Scriitorilor, a vorbit despre 
dezvoltarea literaturii bulgare 
în anii puterii populare.

A urmat un program de de- 
clamări și recitări închinat po
porului frate bulgar.

In încheiere a rulat filmul 
bulgar „Am fost tineri“, film 
distins cu Medalia de aur 
la Festivalul cinematografic 
internațional de la Moscova.

ca în lunile care urmează să 
îmbunătățească radical situa
ția îndeplinirii indicelui de 
reducere a prețului de cost al 
produselor. Organizația UTM 
poate contribui, într-o mare 
măsură la această acțiune- 
Cît de mult ar ajuta la aceas
ta. de pildă, raidurile organi
zate de posturile utemiste de 
control care să ducă la desco
perirea și combaterea cazuri
lor de risipă, de proastă gos
podărire a materiilor prime și 
auxiliare. Din păcate însă 
pînă în prezent ele sînt de
parte de aceste preocupări- 
(La secția montaj colectivul 
postului utemist de control nu 
s-a ocupat decât sporadic de 
modul în care tinerii econo
misesc materia primă, energia 
electrică, timpul de lucru etc.).

Sînteți gospodari ? Iată o 
întrebare pe care organizația 
U.T.M- de la Uzina „Magheru" 
din Topleț ar trebui s-o pună 
pe diferite căi : adunări ge
nerale U-T-M', consfătuiri la 
locul de muncă, schimburi de 
experiență în cadrul brigăzilor 
de producție — tuturor tinerilor 
care lucrează în uzină. Demon
strația pe bază de calcule pre
cise, exemplele bune, criti
carea neglijenților ar face să 
se dezvolte la tineri simțul 
gospodăresc, să sporească con
tribuția lor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan ale uzinei la 
toți indicii.

„Am fost impresionat de industria 
dv. petrolieră și de mașini-unelte"

Declarațiile conducătorului delegației 
guvernamentale indoneziene

înainte de a părăsi țara noas
tră, conducătorul delegajiei gu
vernamentale indoneziene, Chai- 
rul Saleh, ministrul Construcțiilor 
și Dezvoltării, a făcut o decla
rație unor redactori ai Agenției 
Romine de Presă „Agerpres" și 
Radioteleviziunii romîne.

Oaspetele a reamintit că a ve
nit în țara noastră pentru a par
ticipa la prima sesiune a comi
siei guvernamentale mixte perma
nente de colaborare economică 
și tehnică romîno-indoheziană. 
Noi sîntem foarte mulțumiți — 
a spus el — că într-un timp atît 
de scurt am putut realiza o înțe
legere eficientă. Sîntem recunos
cători pentru atitudinea plină de 
înțelegere a părții romîne față 
de partea indoneziana, pentru 
simpatia poporului romîn față de 
munca poporului indonezian pen
tru dezvoltarea și reconstrucția 
tării sale, pentru lupta sa împo
triva rămășițelor colonialismului și 
imperialismului care mai există în 
(ara mea.

Sînt convins 
dintre Romînia

că colaborarea 
ți Indonezia va

Plecarea delegației guvernamentale 
indoneziene

Delegația guvernamentală in- 
doneziană a părăsit vineri di
mineață Capitala.

Conducătorul delegației Cha- 
irul Saleh, ministrul Construc
țiilor și Dezvoltării și ceilalți 
oaspeți indonezieni au fost 
conduși la plecare, pe aeropor
tul Băneasa, de tovarășii Go
gu Rădulescu, ministrul Co
merțului, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțu
lui, S. Bulgacoff, Vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, membri ai con
ducerii altor ministere econo
mice și alte persoane oficiale- 

continuă discuția pe tema 
„Crizele și oamenii muncii".

Rubrica „Cărți și reviste" 
cuprinde articolul „Omul epo
cii comunismului” de G. Greis 
precum și articolul „Țel na
țional sau demență interna
țională ?“ de J. Gibbons.

Rubrica „Note, replici" cu
prinde notele : „învățămînt 
și cultură pentru oamenii 
muncii!” de F. Haze; „Cine 
sînt scutierii libertății ?“ de 
K. Neuner; „Fuga de ade
văr" de V. Kudrov.

în acest număr sînt publi
cate, de asemenea, materiale 
noi la rubrica „împotriva 
presiunilor și persecutării 
mocraților".

Revista „Probleme ale 
cii și socialismului" apare 
nar în limbile : albaneză, bul
gară, cehă, chineză, coreeană, 
engleză, franceză, 
italiană, japoneză, 
olandeză, 
rusă, spaniolă, 
gară, vietnameză-

pă- 
lu

germană, 
mongolă, 

poloneză, romînă, 
suedeză, un-

Citiți ziarele 
și revistele 
sovietice 1

Consultați catalogul zia
relor și revistelor sovietice 
— 1963— care cuprinde ul
timele titluri apărute și 
abonați-vă la publicațiile 
dorite.

Abonamentele se primesc 
de oficiile și factorii poș
tali, difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții Ș> 
școli.

Ministerul Învâțâmîntului fi Culturii

Institutul pedagogic de 3 ani Galați 
anunță

CONCURSUL DE ADMITERE
pentru anul școlar 1961—1962 Ia următoarele facultăți:

— Filologie (Secția limba și literatura romînă)
— Științe naturale și cunoștințe agricole
— Fizică-chimie și cunoștințe industriale
— Matematică.
Concursul de admitere constă din următoarele examene :
FILOLOGIE :
1) Limba și literatura romînă — scris și oral
2) Istoria RP.R. — scris și oral
ȘTIINȚE NATURALE ȘI CUNOȘTINȚE AGRICOLE :
1) Științe Naturale (Bazele darwinismului, botanica și zoo

logia) — scris și oral
2) Anatomia și fiziologia omului — scris
3) Chimia — oral
MATEMATICA :
1) Aritmetică, algebră, trigonometrie și calcul diferențial 

— scris și oral
2) Geometrie plană, în spațiu Și analitică - scris
3) Fizică — oral
FIZICĂ ȘI CHIMIE :
1) Matematică — scris și oral
2) Fizică — oral
3) Chimie - oral
Cererile de înscriere la concurs se vor depune la secreta

riatul institutului pînă in ziua de 19 septembrie însoțite de 
următoarele acte :

1) Certificatul de naștere
2) Actul de studii
3) Certificatul de sănătate și microradiografie
4) Dovada de repartizare in invățămîntul superior pentru 

absolvenții școlilor pedagogice seria 1960—1961, sau dovada
pentru seriilede efectuarea stagiului de 3 ani Ia catedră 

anterioare.
- Pentru absolvenții școlilor medii tehnico, 

lucrat 3 ani in producție.
5) 3 fotografii 6/9.
6) Declarația tip de înscriere (se procură de 

tul institutului).
7) Dovada de starea materială și socială.

- Informații suplimentare se dau la secretariatul institu
tului din str. Dobrogeanu Gherea Nt 27, sau telefonie 1* 
nr. 3010

dovadă că au

lă SeCretaria-

ce mai mult, 
dezvoltarea re- 

naturale, mai 
petrolului. Și, 

Romînia are o 
este

crește din ce în 
Punem accent pe 
surselor noastre 
ales a industriei 
deoarece știm că 
experiență îndelungată și 
foarte dezvoltată în domeniul in
dustriei petrolului, noi dăm prio
ritate colaborării cu țara dv. în 
această direcție.

în cursul șederii în țara noas
tră, oaspetele a vizitat cfteva în
treprinderi. Am fost impresionat 
— a spus el — de industria dv. 
petrolieră și de mașini-unelte, de 
hofărîrea oamenilor de a munci 
cu tragere de inimă și de a pro
duce din ca în ce mai mult în 
folosul poporului și al țării.

Mi-a plăcut Bucureștiul, M-au 
impresionat clădirile, dar și oa
menii pe care i-am văzut pa 
străzi. Simțul artistic al poporu
lui dv. se poate vedea și în fe
lul de comportare al oamenilor 
și în felul lor de a se îmbrăca. 
Acestea sînt cîteva din impresiile 
pe care le-am putut aduna în 
scurta perioadă de timp petre
cută în țara dv.

Au fost prezenți SuXrisnoi 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, și membri 
ai ambasadei.

------ e

Sport

Reprezentanții R. P R. 
au cucerit 4 titluri 

de campioni 
balcanici de atletism

Pe stadionul „Armatei Popu
lare" din Belgrad în prezența 
unui numeros public au în
ceput vineri întrecerile celei 
de-a 20-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism. Repre
zentanții țării noastre s-au 
numărat printre protagoniștii 
de seamă ai competiției cuce
rind 4 titluri de campioni bal- 
conici. în proba de 800 rti plat 
victoria a revenit și la aceas
tă ediție recordmanei țării 
noastre Florica Grecescu care 
a realizat timpul de 2’O8”7/10., 
Ea a învins-o pe Isaeeva (R. P. 
Bulgaria) cronometrată cu 
2’11’4/10. Cuțui (R.P.R.) s-a 
clasat pe lacul 5 cu 2'13”. O 
surprinzătoare victorie a rea
lizat campioana țării noastre 
Olimpia Cataramă, învingă
toare în proba de aruncarea 
discului cu 49,99 m. în clasa
ment au urmat 
(R. P. Bulgaria) — 
Lia Manoliu 48,25 
Porumb a cîștigat 
săritură în înălțime cu 2,01 m, 
Dumitrescu a ocupat locul 2 
cu 1,98 m.

Remarcabilă comportarea 
sprinterului Kineses (R.P.R.) 
învingător neașteptat în pro
ba de 100 m plat cu 10”6/10.

întrecerile continuă astăzi.

Mihailova 
48,33 m și 
m. Cornel 
proba de

-- •
Ciclu de conferințe 

„Un program măreț 
al construirii 

comunismului1*
La Casa prieteniei rOmîno- 

sovietiee A.R.L.U.S. din Capi
tală a avut loc vineri săâra, 
în cadrul ciclului de confe
rințe intitulat „Un program 
măreț al construirii comunis
mului", conferință cu
tema S. construiește
comunismul — viitorul lumi
nos al întregii omeniri".

Un numeros public a ascul
tat cu interes expunerea des
pre prevederile Proiectului de 
program al P.C.U.S., făcută 
de tovarășul Mar in Flore a 
Ionescu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

(Agerpres)



*
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DE PESTE UOTPDE

problemelor internaționale litigioase
NEW YORK 15 (Agerpres).

— TASS transmite : Declara
ția Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. în care 
se anunță că A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., este dispus să

procedeze la un schimb de 
păreri cu secretarul de Stat 
al S.U.A., Dean Rusk, găsește 
aprobarea cea mai largă în 
presa americană. Ziarele pu
blică la locuri vizibile știri 
în legătură cu această decla-

Pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane 

Mitingul de
NEW YORK 15 (Agerpres). 

TASS transmite : La 14 sep
tembrie, la hotelul „Sheraton- 
Healton" din New York, a 
avut loc un mare miting în 
sprijinul cererii cu privire la 
rezolvarea pașnică a proble
mei germane. Acest miting, la 
care au participat aproxima
tiv 2.000 de new-yorkezi, a 
fost organizat de Comitetul 
național de luptă pentru o 
politică nucleară sănătoasă.

Cuvîntările mai multor vor
bitori vădeau o profundă în
grijorare față de militarizarea 
continuă a Germaniei occiden
tale. Studentul Erik Holzman, 
de la Universitatea din Co
lumbia, a condamnat planuri
le de înzestrare a armatei 
vest-germane cu arme atomi
ce. El a subliniat că rezolva
rea problemei germane nu 
este cu putință decît pe baza 
lichidării totale a imperialis
mului vest-german. Dr. Bow
man, seeretar-trezorier al Co
mitetului de luptă pentru o 
politică nucleară sănătoasă, 
a arătat că poporul american

la New York
trebuie să-și determine guver
nul să renunțe la atitudinea 
de pe poziții de forță față de 
rezolvarea problemelor inter
naționale litigioase.

Pînă și vorbitorii cunoscuți 
pentru ostilitatea lor față de 
ideea coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme sociale di
ferite, ținînd seama de starea 
de spirit a auditoriului, au 
fost nevoiți să declare că este 
necesar să se pună capăt cursei 
înarmărilor duse de guvernul 
S.U.A.

Norman Thomas, membru 
al Comitetului pentru o poli
tică nucleară sănătoasă, a re
cunoscut că înrăutățirea si
tuației din Berlin se datorea
ză în primul rînd militariză
rii continue a Germaniei oc
cidentale.

Participanțiî la miting au 
salutat cu aplauze furtu
noase pe vorbitorii care au 
cerut rezolvarea pașnică a 
problemei germane și înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale.

rație, precum și comentarii. 
Știrea ziarului „New York 
Herald Tribune" este intitu
lată : „Kremlinul spune State
lor Unite : Să procedăm la un 
schimb de păreri".

Michael O’Neil, comentato
rul ziarului „News“s care a- 
paire la Washington, remarcă 
că Statele Unite nu numai că 
salută „asentimentul prompt 
al Uniunii Sovietice pentru 
tratative serioase în problema 
crizei Berlinului în viitorul 
apropiat", dar și declară că 
acest lucru „sporește speran
țele că această criză primej
dioasă poate fi mutată din 
pragul războiului în sala con
ferinței".

în titlul ziarului „New York 
Times" se spune : „Gromîko 
se va întîlnî în curînd aici 
cu Rusk pentru tratative în 
problema Berlinului — miniș
trii american și sovietic ai 
Afacerilor Externe vor căuta 
o bază pentru tratativele din
tre Est și Vest".

★
LONDRA 15 (Agerpres). 

rul „Liverpool Daily Post' 
puterilor occidentale 
vadă de sinceritate 
privește tratativele

„Luptăm pentru ca poporul 
german să poată trăi în pace 
Discursul

Ci

, — Zia-

să dea do
rn ceea 

cu Uniunea 
Sovietică. Ziarul avertizează asu
pra primejdiei pe care o creează 
în calea acestor tratative cercu
rile guvernante din Germania 
cidentală.

„Ele, scrie ziarul, pot să 
cerce să se opună oricăror 
tative, dacă își dau seama 
aceste tratative pot fi rodnice...'

Referindu-se la poziția pe care 
trebuie s-o adopte Anglia la vii
toarele tratative, „Liverpool Daily 
Post" declară : „Trebuie să fim 
geta să facem concesii și să 
tep’ăm să ni

cere

ce

oc-

in
tra- 

că

radiotelevizat rostit de W. Ulbricht
BERLIN 15

Primul

alegeri ca 
extrem de 
republicii

în lunile 
tinuat 
mai important îl va constitui 
încheierea Tratatului de pace. 
De el este legată stabilirea 
suveranității depline a R.D.G. 
pe care trebuie s-o respecte 
toate celelalte state și, sînt 
convins de aceasta, o vor res
pecta în cele din urmă.

următaare, a con- 
Ulbricht. lucrul cel

a?- 
se facă concesii".

★
15 (Agerpres). — 
națională „Aso- ll

GENEVA 
Organizația 
ciația pentru apărarea păcii' 
din Elveția a dat publicității 
o declarație în care se subli
niază că după 16 ani de la 
terminarea celui de-al doilea 
război mondial trebuie înche
iat Tratatul de pace cu cele 
două Germanii și trebuie re
zolvată problema Berlinului 
occidental.

(Agerpres). - 
secretar al C. C. 

al P.S.U.G., W. Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., a rostit în seara 
zilei de 15 septembrie un dis
curs radiotelevizat consacrat 
alegerilor din 17 septembrie 
pentru organele locale ale pu
terii de stat din R.D.G. El a 
caracterizat- aceste 
fiind un eveniment 
important în viața 
și a cetățenilor ei.

Majoritatea popoarelor din 
lume, a declarat Ulbricht, sînt 
de acord cu politica noastră 
de soluționare pașnică a pro
blemei germane. De partea 
noastră se află nu numai fra
ții noștri din Uniunea Sovie
tică șj toți membrii marii și 
puternicii familii a statelor 
socialiste. Majoritatea oame
nilor de stat din țările neutre 
recunosc lupta noastră pentru 
pace. Ei sînt convinși că recu
noașterea R. D. Germane este 
una din cele mai importante 
premise pentru politica încu
nunată de succes a înțelegerii 
reciproce în spiritul coexisten
ței pașnice și soluționării tu
turor problemelor litigioase, 
periculoase, în Europa.

Candidații Frontului națio
nal al Germaniei democrate, 
a spus el, ca și guvernul și 
Camera Populară a R. D. Ger
mane, luptă pentru ca poporul 
german să poată trăi în pace, 
pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale în în
treaga lume șj în primul rînd 
în Germania, pentru ca Ger
maniei dezarmate să-i fie sta
bilită neutralitatea militară, 
asigurată prin garanții inter
naționale.

Referindu-se la alegerile 
pentru Bundestagul vest-ger- 
man, W. Ulbricht a spus că 
în Germania occidentală, 
unde domnesc vechile tradiții 
ale reacțiunii germane, 
politicii militarismului 
ritului revanșard, nu 
posibilitate de progres, 
crație și pace.

Adenauer a cerut din nou 
armament nuclear 

pentru Bundeswehr

ale 
și spi- 
există 
demo-

BERLIN 15 (Agerpres). - în 
încheierea campaniei electo
rale pentru alegerile parla
mentare ce vor avea loc în 
R.F.G. la 17 septembrie, vineri 
au ținut conferințe de presă 
atît Adenauer, candidatul Uni
unii creștin democrate la 
funcția de cancelar, cît și prin
cipalul său concurent, pri
marul social-democrat al Ber
linului occidental, Brandt.

Declarațiile făcute de cance
larul Adenauer la conferința 
sa de presă sintetizează e- 
sența campaniei electorale 
desfășurată de partidele poli
tice vest-germane — cu excep
ția Uniunii germane a păcii 
— o brutală atmosferă de ațî- 
țare a anticomunismului, a mi
litarismului și a tendințelor 
revanșarde. Deși s-a declarat 
pentru tratative „care să ducă 
la un acord de dezarmare con
trolat", Adenauer a cerut din 
nou la conferința sa de presă 
înarmarea forțelor militare 
vest-germane cu armament 
nuclear. „Nu înțeleg pentru 
ce soldații germani să fie lip
siți de asemenea arme ?“, a 
întrebat cancelarul provocînd 
prin cinismul său stupoare în 
rîndurile auditoriului.

De asemenea, cancelarul A- 
denauer a cerut puterilor occi
dentale „să nu recunoască nici 
un tratat de pace separat sem-

nat de U.R.S.S. cu RLD.G." și a 
respins orice plan de creare 
în Europa a unor zone lipsite 
de arma nucleară.

Anglia intensifică 
pregătirile militare 

în Berlinul occidental
LONDRA 15 (Agerpres).—TASS 

transmite : Guvernul englez între
prinde noi măsuri în vederea in
tensificării pregătirilor militare în 
Berlinul occidental. La 14 septem
brie Ministerul de Război al An
gliei a anun|at despre trimiterea 
în Germania occidentală a unor 
unități suplimentare de artilerie 
antiaeriană.

S-a anunțat, de asemenea, că 
regimentul trei de tancuri, care 
urma să se înapoieze în Anglia 
la începutul anului viitor, va mai 
rămîne în Germania occidentală 
„un oarecare fimp“.

Totodată ministrul de Război, 
Profumo, a dat publicității o de
clarație în care se afirmă că ac
tuala situație din Berlin ar pro
voca „necesitatea intensificării 
pregătirii de război în Germania 
occidentală".

In declarație se arată că vor fi 
luate măsuri în vederea sporirii 
„eficacității militare" a „armatei 
de pe Rin“ a Angliei în care scop 
vor fi efectuate „unele deplasări 
de trupe".

Lucrările celei de-a 50-a conferințe 
a Uniunii Interparlamentare

— Intervențiile reprezentanților R.P. Romîne —
BRUXELLES 15 - Cores

pondentul Agerpres transmi
te : Cea de-a 50-a conferință 
a Uniunii Interparlamentare a 
început printr-o ședință a 
Consiliului Interparlamentar, 
organul conducător al Uniunii 
Interparlamentare- La prima 
ședință din partea R. P. Ro
mîne au participat acad. Mi
hail Ralea și Barbu Solomon-

Majoritatea celor care au 
luat cuvîntul în cadrul dezba
terilor generale din 14 sep
tembrie au atras atenția asu
pra actualei situații interna
ționale și asupra necesității so
luționării pașnice a probleme
lor internaționale litigioase. 
Ei au subliniat urgența solu
ționării problemei Tratatului 
de pace cu Germania și a nor
malizării pe această bază a si
tuației din Berlinul occiden
tal și au îndemnat la încheie
rea cît mai grabnică a unui 
acord cu privire la dezar
marea generală și totală.

Trecîndu-se la discutarea 
locului unde trebuie să se des
fășoare lucrările viitoarei con
ferințe pregătitoare din pri
măvara anului 1962, conducă
torul delegației Uniunii Sovie
tice. Paletskis și conducătorul 
delegației R. P. Romîne, acad. 
Mihail Ralea au respins pro
punerea reprezentantului Ger
maniei occidentale ca aceasta 
să se țină Ia Stuttgart. Acad. 
Mihail Ralea a declarat că 
Stuttgartul nu poate constitui 
locul de desfășurare a acestei

conferințe dacă se ține seama 
de atmosfera de „război rece“ 
care domnește în prezent în 
Germania occidentală. De a- 
semenea, a declarat el, Germa
nia occidentală nu are relații 
diplomatice cu multe țări 
membre ale Uniunii Interpar
lamentare și deci aceste țări 
nu ar putea fi prezente la lu
crările Conferinței datorită 
numeroaselor dificultăți ce 
decurg din această situație.

S-a propus ca conferința 
pregătitoare să se țină la Ge
neva. Propunerea va fi discu
tată de Consiliul Interparla
mentar.

Luîndu-se în discuție pro
blema discriminării rasiale în 
Africa de sud, reprezentantul 
R-A.U. a prezentat un proiect 
de rezoluție în care condamnă 
discriminarea rasială în aceas
tă parte a lumii. Reprezentan
tul Angliei s-a opus discutării 
acestei probleme. Atitudinea 
lui a fost însă dezaprobată de 
toți ceilalți delegați. Vorbind 
în numele delegației romîne, 
Barbu Solomon, a arătat că 
potrivit concepției delegației 
romîne și a opiniei publice 
mondiale, situația din Uniunea 
Sud-Africană reprezintă o 
mare problemă internațională. 
O minoritate restrînsă de co
lonialiști a violat libertățile și 
drepturile fundamentale ale 
marii majorități a populației 
acestui stat, creînd un pericol 
crescînd pentru pacea conti
nentului african.

Vizita delegației P. M. R. 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 15 (Agerpres). — Co
respondentă specială : La 15 sep
tembrie delegația Partidului Mun
citoresc Romin, împreună cu alte 
delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești la Congresul Par
tidului Muncii din Coreea, a făcut 
o vizită la 
din

cooperativa agricolă 
Censanlin, regiunea Phenian.

La Kampur 
a prieteniei

(Agerpres). — LaDELHI 15 _ .
Kampur, statul Uttar Pradesh, 
a avut loc o manifestație de 
prietenie organizată de Aso
ciația de prietenie indo-ro- 
mînă din Kampur.

Cu această ocazie a luat 
cuvîntul dr. Jawaharlal Ra- 
hatgi, ministrul Prevederilor 
Sociale din statul Uttar Pra
desh. în expunerea sa, el a 
relevat faptul că atît Romînia, 
cît și India duc o politică de 
pace și de apropiere între po
poare. Vorbitorul a mulțumit 
pentru ajutorul pe care statul 
romin îl acordă dezvoltării in
dustriei petrolifere din India.

Din partea ambasadei ro-

noua

Vești din tara
constructorilor comunismului

Moscova — un uriaș 
centru al industriei 

de construcții
moscova a devenit un uriaș 

IVI cen*ru industriei de 
construcții. Aici există o 

sută de Întreprinderi de înaltă 
mecanizare care produc anual 
75.000 tone de beton armat, pa
nouri și diferite prefabricate.

Aproape toate procesele de 
producție sînt mecanizate. Pro
ductivitatea medie a muncii a 
unui muncitor se ridică la unele 
uzine la 400—500 mc beton ar
mat pe an, adică mai mult decît 
nivelul productivității muncii unui 
muncitor american.

Suprafața locuibilă realizată de 
un muncitor care se ocupă de 
fabricarea diverselor construcții și 
prefabricate, precum și de lucră
rile de montaj și finisare pe șan
tiere, a crescut acum de 1,8 ori 
față de 1958, iar costul unui me
tru pătrat de suprafață locuibilă 
s-a redus cu 20 la sută.

Specialiștii și oamenii de ști
ință din 
struirea 
ționate 
sfrucții. 
unor țevi cu diametrul pînă la 3,5 
metri, a unor construcții mari din 
beton armaf pentru diverse șo
sele, precum și a unor construcții 
din beton armat prefensionat pen
tru clădirile industriale.

Industria de construcții pune 
la punct producția de locuințe și 
camere prefabricate. In octom
brie va începe montarea prime
lor case.

Moscova lucrează la con- 
unor tipuri mai perfec- 
de materiale de con- 

Se prevede fabricarea

Fără egal în lume
Terminarea construcției unei 

uriașe turbine hidraulice

Apoi delega/iile au vizitat 
fabrică de tractoare din Kean. 
Oaspefii au fost primiți cu căl
dură de muncitori și |ărani. După 
masă delegafia Partidului Mun
citoresc Romin a vizitat expoziția 
industrială și Agricolă a 
Coreene deschisă la Phenian 
preajma congresului.

R.P.D. 
în

: Manifestație 
indo-romîne

La Uzina „Elektrosila" 
din Leningrad a fost 
terminată construcția 

unei uriașe turbine hidraulice 
cu o putere de 800.000 kW 
care nu-și are egal în lume. 
Ea este destinată hidrocentra
lei de la Nurek de pe riul 
Vahș din Tadjikistan. Această 
hidrocentrală va avea o pu
tere de 2.700.000 kW.

Colectivul Uzinei „Elektro
sila" va construi turbine hi
draulice șî mai mari. De pildă, 
vor fi construite zece turbine 
de cite 500.000 kW, care vor 
fi instalate Ia hidrocentrala 
de la Krasnoyarsk din Siberia 
în curs de construire.

mine a vorbit C. Dumitră- 
ch.es cu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne la 
Delhi. In aceeași localitate, și 
cu acest prilej au fost organi
zate două expoziții romînești 
— una de artizanat și una fi
latelică ; și a fost prezentat 
filmul „Erupția", care s-a bu
cura de un deosebit succes.

In ziua de 12 septembrie 
ziarele „Național Herald", 
„Pioneer", „Hindustan Times" 
și „Northern India Pairika", 
relatînd despre manifestarea 
de la Kampur, au publicat ex
trase din cuvîntarea însărci
natului cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne la Delhi.

Jf'i sMl

Un aspect de pe șantierul uriașei hidrocentrale de la 
B-ratsk în curs de construire. în fotografia pe oare o re
producem mai sus se lucrează la fundația viitoarei clădiri 

a hidrocentralei

In Uzbekistan: 120 de instituții
științifice

£ n Uzbekistan există 120 
instituții științifice, a de
clarat Serghei Starodub- 

țev, la consfătuirea lucrători
lor științifici și din instituțiile 
de învățămînt superior, care 
s-a deschis la Tașkent.

In ultimul timp, în cadrul

Un vast teritoriu siberian se transformă 
într-o mare regiune industrială

Un teritoriu vast 
situat la ră
sărit de lacul 

Baikal din Siberia 
se transformă într-o 
mare regiune in
dustrială a Uniunii 
Sovietice.

Expediția de spe
cialiști care a lucrat 
în regiunea Trans
baikal timp de cinci 
ani a stabilit că u- 
riașe rezerve de mi-

nereuri utile și re
surse energetice 
permit să se con
struiască aici încă 
cîteva mari obiec
tive industriale. Pe 
baza zăcămintelor 
de minereu de fier 
existente în această 
regiune se poate 
crea o industrie 
metalurgică. Se pre
vede, de asemenea, 
să se organizeze ex

ploatarea zăcămin
telor de minereuri 
de metale neferoase 
și de cărbune. Se va 
dezvolta considera
bil industria de 
prelucrare a lemnu
lui. Se creează o in
dustrie textilă: se 
construiește un com
binat de lînă piep
tănată, lai- anul vii
tor se va construi 
încă un combinat.

Academiei au fost organizate 
institute de mecanică, chimia 
polimerilor, hidrogeologie și 
geologie, un institut pentru 
exploatarea zăcămintelor pe
trolifere și de gaze, un centru 
de mașini de calculat. Se 
creează institute de geofizică 
cibernetică, folosirea combus
tibilului, institute pentru semi
conductor!, de microbiologie, 
biochimie și biofizică.

Cadrele de lucrători 
fici sînt pregătite de 
instituții de învățămînt
rior din Uzbekistan care sînt 
concomitent și centre de ac
tivitate științifică.

în Uzbekistan, unde înainte 
de Revoluția din Octombrie 
nu existau specialiști uzbeci 
cu studii superioare, există 
acum peste 10.000 de lucră
tori științifici.

științi-
30 de 
supe-

I
I

Noi clădiri construite pentru muncitorii cubani din Havana.

Katanga: înverșunate ciocniri 
între mercenari și trupele 0. N. U

ELISABETH VILLE 15 (A- 
gerpres). — în cursul zilei de 
15 septembrie ciocnirile ar
mate din Katanga între for
țele O-N.U. și trupele de mer
cenari ale lui Chombe au luat 
un caracter deosebit de înver
șunat. După cum transmite co
respondentul agenției Reuter, 
forțele O.N.U. continuă să 
controleze partea estică a ora-

Organizarea 
unei săptămîni 
a tineretului 

studențesc
— Cu prilejul celei de-a XV-a 

aniversări a U.I.S- —

Precizia lansării 
rachetei sovietice 

a impresionat puternic 
oficialități din S.U.A.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Experimentarea 
de către Uniunea Sovietică a unei 
rachete purtătoare cu mai multe 
trepte, mai puternice, a produs 
o mare impresie In Statele Unite. 
Principalele ziare americane au 
publicat în primele pagini știri 
despre lansarea cu succes a ra
chetei. „New York Times" și-a 
intitulat corespondența din Mos
cova după cum urmează : „Rușii 
au lansat o rachetă pe o distanță 
de 7.500 de mile în zona Pacifi
cului. După cum se relatează, ea 
a aterizat numai la 1.000 de yarzi 
de țintă". „Rusia a lansat o ra
chetă gigantică peste Oceanul 
Pacific", se spune în titlul ziaru
lui „New York Herald Tribune".

„Observatorii, scrie „New York 
Times", își exprimă părerea că 
această lansare a avut obiectivul 
nu de a realiza maximum de dis
tanță ci de a experimenta func
ționarea sistemului de ghidare a 
rachetelor". „Rușii, continuă zia
rul, au demonstrat deja că pot 
realiza zboruri orbitale ale omu
lui. Se exprimă presupunerea că 
noile rachete, experimentate în 
prezent, sînt poate destinate, pen
tru realizarea unor zboruri cir- 
cumlunare ale omului".

Corespondentul din Washington 
al ziarului „New York Times", 
scrie că oficialitățile americane 
au fost puternic impresionate „de 
precizia lansării rachetei sovieti
ce. Potrivit observațiilor efectuate 
de pe navele și avioanele ame
ricane, ea a aterizat alături de 
navele de observație sovietice «- 
flote în zona fiolei".

La 17 septembrie au loc 
alegeri în cele două 
state germane. Aceeași 

dată, același cuvînt — ale
geri. Și totuși, două lumi fun
damental diferite. Deosebirea 
constă nu în faptul că în Ger
mania occidentală se alege 
acum parlamentul central — 
Bundestagul, iar în R. D. Ger
mană — organele locale ale 
puterii. Deosebirea este mult 
mai profundă. Ea trebuie cău
tată în politica pe care o pro
movează forțele care ajung la 
conducerea statului în urma 
acestor alegeri.

In statul de la Bonn, în 
alegeri candidează reprezen
tanți ai mai multor partide 
între care deosebirile sînt 
numai aparente. Unul din a- 
ceste partide este U. C. D, 
(Uniunea creștin-democrată), 
actualul partid de guvernă- 
mînt, al cărui șef este cance
larul Adenauer, care și-a de
pus din nou candidatura. Sub 
guvernul condus de el a fost 
înfăptuită renașterea militaris
mului vest-german. Omul său 
de încredere este fascistul în
răit, care are pe conștiință 
milioane de victime, Hans 
Globke. Membru al partidu
lui său este ațîțătorul la 
război și ultra-reacționarul 
Strauss, care ocupă postul de 
ministru de război. Acesta a 
caracterizat acum cîteva luni 
cotropirea tuturor țărilor est- 
europene și răsturnarea orîn- 
duirii lor socialiste drept, „țe
luri vitale, divine". Tot el este 
pe cale să înzestreze armata 
vest-germană cu arme ato
mice. încă în 1959 a declarat: 
„procurarea de arme atomice 
constituie o sarcină urgentă".

Un alt partid este P.S.D.G.

Două state germane,
două feluri de

(partidul social-democrat din 
Germania). El se intitulează 
„partid de opoziție". în rea
litate însă, conducerea lui 
colaborează strîns cu partidul 
lui Adenauer. Candidatul lui 
pentru postul de cancelar este 
Brandt, primarul Berlinului oc
cidental. Transformarea Berli
nului occidental într-un centru 
de spionaj și diversiuni în
dreptate împotriva R.D.G. și a 
celorlalte țări socialiste — 
iată un „merit" al lui Brandt. 
Menținerea acestui focar de 
război justifică, după părerea 
lui, „ori ce risc". Brandt, ca 
și Adenauer, promite reînar- 
marea în continuare a Ger
maniei occidentale, promite o 
politică legată de falimentarul 
„război rece".

Deținătorii puterii de la 
Bonn folosesc din plin apara
tul de stat, presa, radio-tele- 
viziunea și biserica pentru ca 
alegătorul de rînd să nu-și 
dea seama că dominația lui 
Adenauer sau cea a lui 
Brandt oferă în fond aceleași 
perspective sinistre. Aceasta 
este „democrația" pe care 
cele 17 mari concerne și bănci 
vest-germane — care dețin la 
Bonn puterea reală — o oferă 
cetățeanului de rînd. Lui nu 
i se dă altă posibilitate decît 
să aleagă, odată la patru ani, 
ce nume să poarte firma po
liticii revanșarde și agresive 
a Bonnului. Cetățeanul, în

pune numai 
numelui

ziua alegerilor, 
o cruce în dreptul 
partidului căruia îi dă votul. 
Deputății care vor forma Bun
destagul au tost însă stabiliți 
în prealabil de concerne, iar 
alegătorul abia are posibilita
tea să-i cunoască. Rezultatul 
acestor alegeri nu poate fi 
decît o „reprezentanță popu-

Corespondență 
telefonică din Berlin

Iară" cară va avea probabil 
o componență asemănătoare 
cu actualul Bundestag, format 
din 100 de reprezentanți di- 
recți ai concernelor, 63 de 
mari moșieri și numeroși func
ționari de carieră.

O excepție o formează 
astăzi în Germania occiden
tală numai un singur partid 
care poate fi considerat un 
partid al adversarilor războiu
lui: Uniunea Păcii din Germa
nia. Acest partid prezintă un 
program de pace, de înțele
gere cu toate popoarele și de 
tratative. După cum se știe, 
Partidul Comunist din Germa
nia este interzis în R.F.G. din 
1956. Candldații comuniști izo
lați care și-au prezentat can-

alegeri
didatura în actualele alegeri 
fie că au fost arestați, fie că, 
sub motive absurde ilegale, 
li s-a retras dreptul de a-și 
prezenta candidatura.

In aceste condiții, alegerile 
de la Bonn se desfășoară sub 
dictatul monopolurilor și utili
tariștilor.

în R. D. Germană, atmos
fera în care se întîmpină ale- 
?ierile este esențial diferită, 
n fața alegătorilor se pre

zintă candidații Frontului Na
țional, care apără interesele 
vitale ale întregului popor 
muncitor. în R.D.G. toate par
tidele luptă pentru pace, pen
tru victoria socialismului. Ca
racterizând politica lor comu
nă, apelul Frontului Național 
pentru alegerile din 17 sep
tembrie arată: „Principala re
vendicare a luptei noastre 
actuale este cererea de a în
cheia tratatul de pace și de 
a transforma Berlinul occiden
tal într-un oraș demilitarizat, 
neutru și liber, în scopul de 
a crea în întreaga Germanie 
condițiile care să pună frîu 
politicii revanșarde, a milita
rismului german, ca premiză a 
făuririi unei Germanii unite, 
iubitoare de pace și demo
crate".

La o adunare generală can
didatul Friedhelm Meinke, 
prim-secretar al organizației 
T.L.G. (Tineretul Liber Ger
man) din Berlin - Treptow, a

declarat: „O spun în modul 
cel mai sincer: da, sînt pen
tru politica pe care am înfăp
tuit-o la 13 august, politica de 
asigurare a frontierelor cu 
Berlinul occidental, de asigu
rare a păcii. Sînt pentru în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania încă în anul a- 
cesta și consider că princi
pala mea sarcină este să lupt 
pentru aceasta".

Tînărul inginer, fost munci
tor, J. Kriesch, de asemenea, 
candidat într-o circumscripție 
din Berlin, a declarat; „M-am 
gîndit profund: care sînt in
teresele mele? Vreau să mun
cesc, să trăiesc fără frică, în 
pace. Toți tinerii alegători, 
toți alegătorii în genere, do
resc acelaș lucru. In aceste 
probleme ei gîndesc ca și 
mine. Dacă îmi voi concentra 
întreaga putere de muncă a- 
supra acestor obiective, voi 
justifica încrederea alegăto
rilor".

Alegerile din R.D.G. au o 
mare însemnătate ca manifes
tare a aprobării și sprijinului 
acordat de populație politicii 
de pace a guvernului Repu
blicii Democrate Germane.

La actualele alegeri ne vom 
exprima astfel votul încît vom 
justifica speranțele puse în 
statul nostru ca forță activă a 
păcii în inima Europei. Votul 
milioanelor de cetățeni ai 
R.D.G. va fi un vot împotriva 
forțelor războiului și ale re
vanșei, un vot pentru pace și 
socialism.

Tineretul studențesc luptă 
neobosit pentru dezar
mare generală și totală, 

pentru încheierea unui tratat 
de pace cu cele două state 
germane, pentru triumful păcii 
și democrației în întreaga 
lume, a declarat Jiri Pelikan, 
președintele Uniunii 
ționale a studenților, 
conferință de presă 
avut loc 
Sofia.

Potrivit 
Executiv
J. Pelikan, între 10—18 noiem
brie 1961 în toate țările se va 
desfășura Săptămîna tineretu
lui studențesc cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a înfiin
țării acestei organizații.

Interna- 
o 
a 

la

la 
care 

la 14 septembrie

hotărîrii Comitetului 
al U.I.S., a declarat

șului Elisabethville, în timp 
ce bandele lui Chombe au o- 
cupat partea de vest a orașu
lui. „Trupele O.N-U-, transmite 
corespondentul, au fost nevoi
te să treacă la apărare... Pos
tul de radio și poșta, ocupate 
la 13 septembrie după lupte 
sîngeroase de către trupele 
O-N-U., se află în prezent, 
după toate probabilitățile, in 
mîinile lui Chombe-

După cum transmite agenția 
France Presse, cartierele ora
șului Elisabethville, controlate 
de O.N.U., au fost bombar
date în după-amiaza zilei de 
15 septembrie de către un a- 
vion cu reacție pilotat — po
trivit afirmațiilor reprezen
tanților O-N.U. — de un mili
tar rhodesian. Bombele au fost 
lansate în 
reședinței 
O-N.U. în 
O’Brien, și asupra lagărului de 
refugiați creat de O.N-U- în
tr-un cartier mărginaș al ora
șului Elisabethville.

După cum au declarat re
prezentanții O.N.U. și potrivit 
relatărilor unanime ale cores
pondenților de presă, toate a- 
tacurile trupelor mercenare 
chombiste au fost conduse de 
ofițeri albi, în majoritatea lor 
belgieni.

Descriind situația din Ka
tanga, corespondentul agenției 
Taniug anunță că Chombe a 
declarat la 14 septembrie că a 
început războiul împotriva 
trupelor O.N.U. și a ordonat 
„să se lupte pînă la ultimul 
soldat".

special asupra 
reprezentantului 

Katanga, Cruise

MOSCOVA- — La Moscova 
s-a anunțat oficial că delega
ția II R.S.S. la a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
va fi condusă de Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.RSS.

Din delegație fac parte Va
lerian Zorin și Vladimir Se- 
mionov, locțiitori ai ministru
lui Afacerilor Externe, Ser- 
ghei Lapin, ministrul Afaceri
lor Externe al RSFS R., și 
Scmion Țarapkin, șeful secției 
organizații internaționale din 
M A.E. al U.R S S

mit în ziua de 14 septembrie 
în mod solemn de către Prezi
diul Academiei Germane de 
Științe din Berlin.

MOSCOVA. - La 
tembrie, președintele 
liului de Miniștri,

KLAUS ZWANZIG 
redactor al ziarului 

„Junge Welt“ 
Berlin, 15 septembrie 1961.

15 sep-
Consi- 
Nikita 

Hrușciov, l-a primit pe Paul 
Reynaud, președintele Comi
siei financiare a Adunării na
ționale franceze cu care a a- 
vut o discuție amicală-

BERLIN. — Acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R P. Romîne, care se află 
în R. D. Germană, a fost pri-

ANKARA. — După cum a- 
nunță agenția France Presse 
la 15 septembrie, înalta curte 
de justiție din Yassiada a pro
nunțat sentințele în procesul 
intentat conducătorilor fostu
lui regim din Turcia.

Au fost condamnați la 
moarte: fostul președinte,
Djelal Bayar ; fostul președin
te al guvernului, Adnan Men- 
deres ; fostul ministru de Ex
terne, Zorlu ; fostul ministru 
al Finanțelor, Polatkan; fostul 
președinte al Adunării Națio
nale, Koraltan ; foștii vicepre
ședinți ai Adunării Naționale 
Kirazoglu și Erozan ; precum 
și alte persoane.

HAVANA- — „Buletinul ofi
cial" al Republicii Cuba a a- 
nunțat naționalizarea unui nu
măr de 180 întreprinderi co
merciale și industriale.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.


