
r
/a \

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Vedere de la Poiana Brașov.
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Dimineața,
vaci a G.A.C. Hârman- 

regiunea Brașov.
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Anul XVII, seria II nr. 3840 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 20 septembrie 1961

Noi școli profesionale
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Au îndeplinit planul 
de foraj pe cel de-al 

iil-iea trimestru
La 18 septembrie sondorii 

Trustului de explorări geolo
gice al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au înde
plinit planul de foraj pe cel 
de-al III-lea trimestru al anu
lui.

Succesul dobîndit de son
dori se datorește în primul 
rînd depășirii cu 23 la sută 
a vitezei de lucru planificată, 
ca urmare a extinderii fora
jului cu turbina. Din totalul 
de metri iorajați în primele 
opt luni ale acestui an, de 
pildă, 44,8 la sută au fost să- 
pați cu turbina, depășindu-se 
astfel prevederile planului.

în aceeași perioadă son
dorii de la acest trust au să
pat 
Și 
ma 
cost
nomii suplimentare în valoa
re de 4.600.000 lei.

(Agerpres)

pește -plan 23 de sonde 
au realizat, pe sea- 
reducerii prețului de 
pe metru forat, eco-
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Cu încredere 
pe drumul 
gospodăriei 

colective

„Nici un leu risipit,
Inițiativa tineri

lor metalurgiști de 
la Uzinele „1 Mai" 
din Ploiești cunos
cută sub denumirea 
„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructifi
cat" a fost preluată 
și de tineri din în
treprinderile regiu
nii Crișana. Cele 
mai mari realizări 
aparțin tinerilor din 
întreprinderile de 
încălțăminte „Soli
daritatea", „Dobro- 
geanu Gherea" și 
„Csordaș Janos",

La Galați s-a deschis zilele 
acestea prima școală profe
sională care pregătește mun
citori calificați pentru viito
rul Combinat siderurgic de 
aici. Odată cu deschiderea 
noului an de învățămînt și-au 
mai început activitatea și alte 
școli noi care pregătesc cadre 
de înaltă -calificare pentru in
dustria grea, la Cluj, Craiova 
etc. Școlile profesionale, teh
nice și de maiștri din rețeaua 
Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini cu
prind în acest an de învăță
mînt un număr de elevi 
33 la sută mai mare decît 
anul școlar precedent. Tot 
aceste școli se pregătesc 
acest an de învățămînt 1.200 
de lăcătuși-mscanici pentru 
atelierele unităților socialiste 
din agricultură.

Odată cu creșterea . numă-

cu 
în 
în 
în

rului de elevi s-au mărit sim
țitor la o serie de școli, spa
țiile de cazare și școlarizare. 
La grupul școlar „Unirea" din 
București, de exemplu, s-au 
dat în folosință șase săli noi 
de clasă, iar la Galați s-a a- 
menajat un cămin pentru 600 
de elevi.

Pentru continua îmbunătă
țire a condițiilor de studiu și 
practică, cabinetele tehnice și 
laboratoarele acestor școli au 
fost înzestrate cu noi mate
riale didactice necesare expe
riențelor și lucrărilor practi
ce. în noul an de învățămînt 
s-au alocat fonduri de aproa
pe 4 ori mai mari decît anul 
trecut, în vederea înzestrării 
școlilor cu mobilier, utilaje 
noi pentru atelierele de in
structaj și echipament de pro
tecție pentru elevi.

Zilele trecute am fost pînă 
la băile din Govora. în sala 
de așteptare eram eu și încă 
un om. Deodată, privirea rai-a 
fost atrasă de un pachet aflat 
pe caloriferul din apropiere. 
Am bănuit imediat că fusese 
uitat de cineva. L-am luat. 
După ce l-am cercetat cu gri
jă împreună cu cel care șe
dea lîngă mine am scos la i- 
veală mai multe hîrtii. Din 
ele am constatat că erau ale 
unei învățătoare din Brașov, 
cu numele Toth. în pachet se 
aflau și 800 de lei.

Am rămas uimiți amîndoi. 
Aproape de noi nu era ni
meni și nimeni nu observase 
că am găsit -ceva. Prin min
te mi-a trecut fulgerător un 
gînd... M-am gî-ndit că... banii 
tentează, că cel cu care eram 
alături îmi 
ni-i însușim, 
aș “ _ 
nii cu grijă în

(Agerpres)

In ultimele luni, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Galați s-a 
preocupat în mod deosebit 
de antrenarea brigăzilor de 
producție ale tineretului în 
întrecerea, pentru cîștigarea 
titlului de colectiv de muncă 
fruntaș. întrecerea pentru a- 
cest titlu, desfășurată în ca
drul întrecerii socialiste orga
nizată de sindicate, constituie 
una din principalele forme de 
mobilizare a tinerilor la înde
plinirea tuturor sarcinilor de 
plan ale întreprinderilor.

Ca urmare, în orașul Ga
lați, toate cele 192 de brigăzi 
de -producție ale tineretului 
participă în întrecere, iar 26 
dintre ele au obținut deja 
înaltul titlu de colectiv de 
muncă fruntaș.

Ce măsuri a întreprins co
mitetul orășenesc U.T.M. pen
tru buna desfășurare a între
cerii ?

Una dintre primele măsuri 
luate de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Galați a fost aceea de 
a pregăti un număr sufi
cient de cadre, care să știe 
bine cum trebuie organizată 
și condusă întrecerea, cadre 
capabile să ajute organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi- In a- 
ceastă direcție, s-a hotărît ca 
fiecare dintre activiști să se 
ocupe în mod special de orga
nizarea întrecerii în cite un 
număr de organizații. Totoda
tă, au fost antrenați, pentru a 
sprijini organizațiile 
din fabrici 
număr de 
tehnicieni, 
getari ai 
nesc U.T.M.

După instruirea temeinică 
a -acestora, s-a trecut la munca 
de organizare a întrecerii în 
uzine.

La Uzina mecanică „Gh. 
Apostol" există 8 brigăzi de

U.T.M. 
și uzine și un 

tineri ingineri și 
activiști extr-abu- 

comitetului orășe-

fiecare
îmbinândc a r e 

munca pentru îm
bunătățirea calită
ții produselor cu fo
losirea gospodărea
scă a materiilor pri
me au redus simți
tor consumurile 
specifice. Ei au e- 
conomisit de la în
ceputul anului și 
pînă la 10 septem
brie o cantitate de 
piele din care se 
pot confecționa
44.600 perechi fețe 
de încălțăminte

leu fructificat
pentru femei, 
portante economii 
au obținut și tine
rii de la Complexul 
C-F.R. Oradea și 
din alte întreprin
deri. în cele 8 luni 
din acest an valoa
rea materiilor pri
me economisite de 

. tinerii din între
prinderile regiunii 
Crișana prin redu
cerea consumurilor 
specifice depășește 
1.600.000 de lei.

(Agerpres)

Din experiența comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați

producție ale tineretului. 
Unele dintre brigăzi își înde
plineau cu regularitate sarci
nile, altele nu. Acest fapt pro
ducea unele greutăți uzinei 
în ceea ce privește îndeplini
rea sarcinilor de plan Ia 
toți indicii. Radu Arvinte, 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.M. care a primit 
sarcina să ajute această orga
nizație, a propus comitetului 
U.T.M. din uzină ca, împre
ună cu conducerile secțiilor 
și organizația sindicatului șă 
organizeze o 
toți tinerii, 
avut loc l-a
aprilie. Tinerilor li s-a arătat 
pe bază de exemple care 
sînt criteriile întrecerii pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș, cum trebuie stabilite 
angajamentele fiecărei bri
găzi în baza acestor criterii, 
ținînd seama de condițiile 
specifice ale locului de muncă. 
Pentru ca problemele să fie 
și mai bine clarificate, comi
tetul U.T.M. din uzină și se-

consfătuire cu 
Consfătuirea a 

începutul lunii

cTetarul comitetului orășe
nesc U.T.M. au ajutat bri
găzile conduse de Mircea Mi- 
hălceanu și Virgil Popa să-și 
stabilească chiar cu ocazia 
consfătuirii angajamentele.

In secția unde lucrează Mi- 
hălceanu era nevoie ca în lu
nile aprilie și mai să se exe
cute o comandă urgentă de 
șuruburi de cuplu pentru 
tampoane C-F.R.

— Le facem ! s-au angajat 
tinerii, arătînd și metodele pe 
care și le propun pentru a- 
ceasta : toți tinerii vor aplica 
metoda de filetate rapidă, se 
va aplica un dispozitiv nou de 
prindere și centrare a șuru
burilor în universalul strungu
rilor, Dumitru Bucur și Ște
fan Blănaru vor fi ajutați de 
membrii brigăzii să foloseas
că întreaga capacitate .a ma
șinilor. S-au stabilit astfel, în 
mod concret, angajamente po
trivit tuturor criteriilor indi
cate de plenara C C- al U.T.M. 
In felul acesta, pe baza exem
plului dat în consfătuire și

celelalte șase brigăzi au trecut 
la stabilirea angajamentelor.

De un real folos i-a fost co
mitetului U-T.M. de l-a Uzina 
mecanică ajutorul pe care 
secretarul comitetului orășe
nesc U.T.M. i l-a dat privind 
organizarea comisiilor care să 
urmărească și să sprijine în
trecerea-

— De aceste comisii depinde 
într-o măsură foarte însem
nată ca întrecerea să se des
fășoare într-un. ritm susținut, 
ele pot ajuta la timp fiecare 
brigadă pentru a-și îndeplini 
angajamentele, s-punea tovară
șul Radu Arvinte membrilor 
comitetului U.T.M.

Odată pornită întrecerea, 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Galați și-a concentrat atenți-a 
sbre popularizarea în conti
nuare a obiectivelor întrecerii, 
a angajamentelor brigăzilor, a 
stimulentelor 
spre cunoașterea 
toți tinerii.

Pentru a fi în 
informat asupra 
care se desfășoară întrecerea,

gat pachetul la loc, el mi-a 
spus :

— Vrei să mergem împreu
nă să căutăm păgubașul ?

în acea clipă ușa din față 
s-a deschis și în ea a apărut 
o femeie. După ce a închis 
ușa, s-a îndreptat cu pași 
mărunți spre ieșire. Am ple
cat după ea imediat. Am in
trat în vorbă și, din una în 
alta, am făcut cunoștință, 
am aflat că e învățătoare la 
Brașov și alte amănunte.

I-am înapoiat banii. Femeia 
a rămas înmărmurită și 
putut spune decît un 
piu „mulțumesc". Cînd 
mai liniștit, m-a privit 
cum numai o mamă știe 
privească fiul.

In clipele a-celea m-am
țit mîndru nu pentru mine, 
ci pentru omul de lîngă mine, 
care zîmbea fericit.
STANESCU I CICERONE 

elev — Drăgășani

acordate etc-, 
lor de către

permanentă 
modului în

E. FLORESCU 
P. VIOREL

Sosirea unui grup de activiști ai Partidului 
Comunist din Cehoslovacia în

Marți seara a sosit în Capi
tală, venind de la Praga, un 
grup de activiști ai Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia condus de tovarășul An
tonin Krcek, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc Praga 
al Partidului Comunist din

tara noastră
Cehoslovacia. Grupul va vizi
ta timp de două săptămîni 
R.P. Romînă pentru a studia 
activitatea în domeniul con
strucțiilor.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii grupului au fost în- 
tîmpinați de activiști ai C.C. 
al P.M.R.

sportivitatea 
spectatorilor

0 delegație a U.T.M. a plecat în R. P. Bulgaria
Marți dimineață a plecat 

spre R, P. Bulgaria o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Muncitor condusă de tov. 
Kopandi Alexandru, secretar 
al C. C. al U.T.M., pentru a

participa Za întâlnirea tinere
tului sătesc din țările regiunii 
Balcano- Adriatic e, care va 
avea loc la Sofia intre 20-27 
septembrie 1961.

Succese ale colectiviștilor suceveni
(Continuare în pag. a 3-a)

Comitetul U.T.M. de la Uzi
nele „Grigore Preoteasa", în 
colaborare cu comitetul sindi
cal și C.L.D.C., se ocupă cu 
multă grijă de difuzarea căr-

In raioanele de 
șes ale regiunii 
Suceava se lucrea
ză intens la recol
tarea culturilor tir- 
zii. Colectiviștii și 
întovărășiții din ra
ionul Săveni, bună
oară, au strîns re
colta de floarea-

soarelui de pe 65 
la sută din supra
fața cultivată, iar 
recoltele de po
rumb pentru boabe 
și sfeclă de zahăr 
de pe 25 la sută. 
Strîngerea culturi
lor tîrzii a început 
și în celelalte ră

ioane ale regiunii. 
Pe terenurile de 
pe care s-a strîns 
recolta se execută 
acum cu toate mij
loacele lucrările de 
pregătire a solului 
pentru buna efec
tuare a însămînță- 
rilor de toamnă.

Discuțiile dintre tinerii con
trolori de la I.I.S. Electro- 
far-București despre cali
tatea produselor sînt întot
deauna pasionate. Iată-i 
spre exemplu pe tinerii 
Jecu Melania și Dumitru 
Urtilă consultîndu-se cu șe
ful de. echipă Eremia Gra
ma asupra calității unor 
aparate lucrate în între

prindere.
Foto : AGERPRES

La clubul Uzinelor „Grivița- ral-sportiyă^a primit tard™- 
roșie" din București, se orga
nizează cel puțin de două ori 
pe lună, de către una sau alta 
dintre organizațiile U.T.M. din 
secții o „joie a tineretului" 
interesantă, plăcută și educa
tivă.

Nu de mult am participat 
la o asemenea joie. M-am în
tâlnit, încă înainte de a intra 
în club, cu tineri invitați să-și 
petreacă împreună timpul -li
ber în acea după amiază. 
Erau din toate secțiile atelie
relor și cîțiva — mai ales fete 
— de la Fabrica de medica
mente „Tableta", din apro
piere. Cu toții așteptau ve
seli și nerăbdători să înceapă 
programul.

să organizeze o joie a tinere
tului model, la care să nu mai 
fie o ‘singură manifestare cui. 
turală (conferință, sau evoca
re, sau concurs „Cine știe, cîș- 
tigă") și dans, ci un adevărat 
buchet de manifestări -cultu
rale care să lase impresii a- 
dînci’’și învățăminte prețioa
se. Au primit sarcina să or
ganizeze organizațiile U.T.M. 
nr. 1 din secția 2 cazangerie 
și nr. 12 din-secția 4 montaj-

Dar să intrăm și noi, ală- 
.turi de ceilalți invitați în să
lile clubului, să participăm la 
manifestările care răspund atit 
de feluritelor cerințe cultu
rale ' ale tinerilor.

Pe plaiuri 
humuleștene 

și pe căile viitorului
Ințr-o .sală s-au adunat la o 

discuție finală participanții la

rile celuilalt, firești și curgă
toare ca într-o discuție a unor 
prieteni buni, dau la iveală 
trăsăturile unei trecute epoci 
a satelor fără altă știin
ță de carte decît buchiile bă
diței Vasile, cel prins cu ar
canul pentru oștirea domneas
că. Vasile Ciobanu — absol
vent al unei școli tehnice - 
ca și Anton 
clasa a Xl-a

Peagu elev în 
a școlii medii se-

temporani cu zborul lui Ga
garin și Titov — oamenii so
vietici ce urcă ferm și fără 
stavile pe căile viitorului, în
fățișate în paginile proiectu
lui de Program al P.C.U.S. 
Printre cei care ascultă cu a- 
tenție întrebările și răspunsu
rile sînt mulți prieteni ai căr
ții, tineri care astăzi, la fel ca 
tânăra muncitoare Florentina 
Popescu, asistă spre a se pu
tea pregăti cit mai bine în 
vederea discuțiilor finale din

0 „Joie a tineretului" 
model

Comitetul U.T.M. al Uzine
lor „Grivița roșie" a luat ini
țiativa să ridice și mai mult 
valoarea educativă a joilor 
tineretului, să le îmbogățeas
că conținutul, să le facă mai 
interesante și mai atractive. 
Pentru aceasta, comisia cultu-

J O l A/ l
vagoane, care au acumulat o 
experiență mai bogată în or
ganizarea muncii cultural-e
ducative a tinerilor muncitori.

Programul joii tineretului a 
fost alcătuit după o lungă con
sultare a tinerilor.

— Am primit sugestii nu nu
mai pentru o joie a tineretu
lui — spune unul dintre or
ganizatori — ci pentru toate 
joile pînă la începutul anu
lui viitor.

concursul „Iubiți cartea". Un 
tânăr sculer - și - un tînăr ca- 
zangiu discută despre Ion 
Creangă, despre.. neîntrecutele 
sale amintiri, mereu tinere și 
mereu pline de farmec.

Anton Peagu .— tînăr ca
zangiu — este membru în co
misia de examinare a Con
cursului „Iubiți cartea", iar 
Vasile Ciobanu — sculer — 
participant la discuția finală. 
Întrebările unuia și răspunsu-

rale, au vorbit apoi cu însufle
țire despre epoca noastră, a 
sutelor de mii de școlari care, 
prin grija partidului primesc 
gratuit cărți și învățătură. 
Răspunde apoi un cazangiu — 
Gheorghe Spiridon. Paginile 
„Donului liniștit" îl ajută să 
pătrundă în avîntul și frămân
tările lui Grigori Melehov. 
Tînărul cazangiu vorbește apoi 
și despre Donul de astăzi, 
despre oamenii sovietici, con-

cadrul concursului ,,Iubiți car
tea".

60 de tineri 
învață cîntece

Un etaj mai sus. Pe o tablă, 
scrisă cu cretă sînt versurile 
cîntecului : „Republică mă
reață vatră’’. Aproape 60 de 
tineri participanți la „joia ti
neretului" învață cîntece ; ei 
descifrează cu atenție, sub în
drumarea dirijorului corului,

fiecare frază muzicală și o re
petă să o învețe cit mai bine. 
Cîteva ore mai târziu, versu
rile scrise caligrafic pe tablă 
vor fi fredonate încetișor pe > 
Calea Griviței, prin fața ma
rilor noi construcții de locuin
țe muncitorești : de . tînărul. 
Gheorghe Verseleânu, de "Ni- 
culae Florea, de toți ceilalți, 
cînd se vor îndrepta spre casă.

Un cal... buclucaș
La această „joie a tineretu

lui" și iubitorii șahului au sa
tisfacții. Un' cal buclucaș a 
iscat discuții pasionante.: este 
sau nu necesar sacrificiul. de 
cal ? Concursul de șah pri
lejuiește partide viu disputate.

Inginera Gabriela Păduraru 
— din partea organizatorilor, 
împreună cu cei doi tineri care 
o ajută — urmărește desfășu
rarea partidelor. Premiul I se 
va acorda „celei mai frumoa
se partide". De aceea sacrifi
ciul de cal a stârnit atîtea dis
cuții. Cei doi candidați la pre-

ților. în ultimul timp s-au di
fuzat cărți în valoare de 
2100 lei, reprezentînd circa 
300—400 volume.

Tinerii au cumpărat „Pro
iectul de Program al P.C.U.Ș.", 
„Articole și cuvântări" ale 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, „Cu privire la poli
tica externă a Uniunii Sovie
tice" de N. S Hrușciov și 
altele.

Din literatura beletristică 
originală s-au bucurat de 
mult succes romanele : „Ba
riera" de T. Mazilu, „Dintre 
sute de catarge" de H. Zincă. 
Au fost cerute „Poezii" de 
G. Coșbuc — ediția biblio
filă — și albumul Grigorescu, 
apărut recent la Editura Me
ridiane.

De asemenea, s-au difuzat 
o serie de lucrări apărute în 
colecția Radio, precum și 

i „Materiale electrotehnice" de 
Tareev și „Radiotehnica' teo- 
retică -și practică", de S. Con-

- stăntinescu.

Sîhfern un grup de uiemișii din 
comuna Gîrliciu, raionul Hîrșova, 
regiunea Dobrogea.

în ziua de 14 septembrie, pen
tru ora 17 aveam planificat antre
nament la fotbal. Auzind că în ju
rul orei 17,25 de la București se 
va transmite la radio meciul din
tre Rapid București și Steagul 
roșu Brașov, am rugat conduce
rea asociajiei noastre să ne dea 
posibilitatea să ascultăm meciul, 
care, sincer vă spunem, pentru 
noi era o lecție.

Am ascultat meciul. Ne-a plăcut 
ardoarea cu care s-a luptat pen
tru fiecare mingie, ne-a plăcut e- 
volujia scorului. Dar nu ne-a plă
cut reacfia unor spectatori. Pînă 
și înjurături de pe stadionul Giu- 
lești ne-a fost dat să auzim pe ca
lea undelor în satul nostru, nu 
de mult radioficat.

Ce bine ar fi dacă crainicul 
sportiv de la radio ar transmite 
un meci de pe stadionul nostru, 
fără gazon și fără tribune, ca lec
ție de comportare sportivă a celor 
peste 1.500 de spectatori care vin 
pe micul nostru stadion spre a 
încuraja echipa lor favorită, „Pes
cărușul" Gîrliciu prin: „hai Gîr
liciu", „hai băieți, încă un gol". 
După cum vedeți nici o încuraja
re de felul celor de pe Giuleșfi, 
ca: „huo Steagul roșu" etc.

După părerea noastră, aseme
nea comportări din partea unor 
spectatori trebuie sever combătu
te.

Un grup de utemiști 
din Gîrliciu

Pe orice vreme, pe arșiță, 
pe vînț sau ploaie, pe toate 
drumurile țării, oamenii de la 
volan, șoferii, se află la pos
tul lor. în ierarhia meseriilor, 
șoferia se înscrie ca una din
tre cele mai importante. Fie 
că transportă călători sau ma
teriale, șoferul are o răspun
dere

COSTIN ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

M. POP
corespondent-- •--

O interesantă 
expoziție

deosebită. In mîinile

alMuzeul de artă feudală 
Academiei R. P. Romîne „Ing. 
D. Minovici", împreună 
Biblioteca Academiei R. 
Romîne a organizat zilele 
cestea în sălile muzeului

cu 
P. 
a- 
o 

expoziție intitulată „Manuscri
se și tipărituri rare“.

Expoziția cuprinde manus
crise și tipărituri valoroase 
provenite din colecția Biblio
tecii Academiei R. P. Romi
ne. Sînt expuse aici, printre 
altele : prima carte tipărită 
în țara noastră în anul 1508, 
manuscrise datind de acum 
900 de ani, o serie de incuna
bule împodobite cu xilogra
vuri ale unor meșteri ai Re
nașterii italiene etc.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă Ia 15 octombrie.

sale se află viețile oamenilor, 
bunuri de preț ale poporului.

Iată de ce nouă, tinerilor 
care învățăm această meserie 
atît de frumoasă și prețuită, 
ni se acordă o atenție deose
bită. La școala de conductori 
auto din Aiud, pe care o ur
măm, avem tot ce ne trebuie: 
instructori foarte pricepuți și 
cu dragoste de meserie, mașini 
bune, condiții de învățătură 
optime.

în curînd. fiecare dintre noi 
vom avea în primire o mași
nă, vom călători pe drumu
rile patriei. Promitem să fim 
șoferi buni, cu răspundere 
pentru bunurile ce ne sînt în
credințate.

GRECU PETRE
elev la școala de conductori 

auto din Aiud

I



CU ÎNCREDERE
PE DRUMEIE GOSPODĂRIEI COEECTIVEFa '

Gheorghe 
adunarea

Sub semnatul
Drăculeț rog 
generală să mă primească 
In gospodăria colectivă...".

Foto : M. CARANFIL

u o zi înainte pri
miseră un telefon 
care anunța eveni
mentul : „Veți pri
mi oaspeți. Țăra
nii muncitori din 

comuna Țufflui vin să vadă 
gospodăria voastră”.

Colectiviștii din Segarcea 
erau obișnuiți cu asemenea vi
zite. Așa că în duminica aceea 
de la începutul lui septembrie 
au venit ca de obicei la sediul 
gospodăriei, așteptindu-și vi
zitatorii. N-aveau ce să aran
jeze. Totul trebuia să fie ca în 
fiecare zi, fără pregătiri spe
ciale.

Cînd soarele se ridicase bi
nișor, pe ulița mare clacsonul 
autocamionului așteptat ră
sună prelung, vestitor. Mașina 
încetini viteza, își făcu loc 
spre stingă și, greoaie, pă
trunse în curtea G.A.C. „Uni
rea". Strângeri de -mâini, zîm- 
bete reciproce, urări de sănă
tate. Președintele gospodăriei, 
Tutunaru Ion, înțelege graba 
— oarecum și sfiala — cu care 
cei veniți așteaptă cuvîntul 
gazdelor. înțelege că oaspeții 
sînt tare curioși să vadă, să 
cerceteze cu atenție totul, ce 
și cum au muncit ca să aibă

Răspunsul 
Ea ancheta noastră: 

„Ce v-a dat 
gospodăria 
colectivă?"

la noi poate fi așa.,.“
atâtea. Poate că din pricina 
asta, la început, discuțiile în- 
tîrziau să se desfășoare aprins.

Dar să nu ne grăbim. Să-i 
urmărim deocamdată în tăcere 
pe oamenii aceștia gravi, 
pe chipurile cărora se citește 
o mulțumire crescîndă, pe mă
sură ce ochii lor stăruie asu
pra magaziilor pline, pe uge
rele grele de lapte ale celor 
250 de vaci, pe penele cafenii 
ale celor 5000 de pui. Mai de
parte, oamenii trec pe la cele 
două maternități care adăpos
tesc 400 de porci, pe la gropile 
cu porumb siloz și la grajduri.

Intr-un tîrziu, limbile se 
dezleagă, curiozitatea și do
rința înțelegerii adinei — mai 
ales aceasta — dau glas nedu
meririlor, întrebărilor.

— Ce bucate ați scos voi ? 
întrebă careva din Tuglui.

Gazdele se privesc zîmbin- 
du-și cu înțeles. întrebarea nu 
este nouă și de aceea răspun
sul se completează cu expli
cații mai largi. Se fac compa
rații și calcule pe hîrtie, din 
care reiese că recolta colecti
viștilor este mai mare la grîu, 
de pildă, cu peste 600 kg la 
hectar. Ca argumente sînt enu-

merate îngrășămintele, mași
nile, îngrijirea culturilor la 
timp și după sfaturile agro
nomului etc.

Și informațiile continuă la 
fel de precise, fără înflorituri, 
arătindu-le celor veniți cum se 
organizează munca, ce metode 
folosesc și care este răsplata: 
9 lei la zi, 8 kg grîu, legume, 
zahăr, ulei etc., numai la a- 
vans.

Așa au aflat țugluenii, mai

Acum avem o mîndrețe de 
grădină, ați văzut-o doar.

Pe Coșoveanu Marin, tînăr 
din Tuglui, problema 
grădinii l-a pus pe gân

duri. Deșteptase în el o amin
tire amară, în schimbul căreia 
deslușea acum un drum nou, 
o împlinire a unei pasiuni măi 
vechi: tatăl său, grădinar de-o 
viață întreagă, s-a învîrtit za- 

__ .... ........ . darnic pe palma de pămînt 
apoi, că munca organizată pe eare-i mințea dorința de a lu- 
brigăzi rezolvă sarcini cu ne- """ *' ”
putință de îndeplinit de unul 
singur, stimulează întrecerea 
între echipe și brigăzi pentru 
efectuarea temeinică a tuturor 
lucrărilor.

într-o pauză, mulțumiți de 
cele văzute și de lămuririle 
prețioase care li s-au dat, lao
laltă, colectiviștii și viitorii co
lectiviști, discută despre trebu
rile lor gospodărești.

— La noi a fost cam greu cu 
apa — spune Popa Eugen. Ne 
trebuia multă, pentru irigație. 
Cit ne-am mai muncit să gă
sim ceva. Pîriiașul 
ne-ajungea. Și am 
construit bazine de 
și am strâns apă

difuzor, haine, în sfîrșit, tot 
ce-i trebuie.

O istorie simplă, pe care o 
poți auzi în fiecare zi. Dar e 
în aceasta un semn emoționant 
al vieții noi: împlinirea unor 
dorințe omenești și firești, 
pentru care istoria a cunoscut 
multe pagini de luptă și în
cercări.

L
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nostru nu 
găsit: am 
acumulare 
suficientă.

O T U LO T U L !

— Era cu vreo două-trei 
luni în urmă, începu să po
vestească colectivistul Abur 
Victor. Tocmai mă întorse
sem de la văru-meu, Stalian 
Gherghinoiu, care e colecti
vist în gospodăria din comu
na Slobozia-Ciorăști. îmi spu
neam : „așa nu mai mer
ge, nu se poate să fiu eu cel 
de pe urmă și nici satul nos
tru". încaltea și pînă atunci 
nu prea mai stăm eu la în
doială, că doar vorba aia, 
ce vezi cu ochii tăi, e sfînt. La 
Golești, bunăoară, în gospo
dăria agricolă colectivă s-au 
obținut cu 1.000 de kg grîu la 
ha mai mult iață de întovă
rășirea noastră. Dar parcă 
numai la Golești s-au obținut 
recolte mari de cereale ? Și 
Ta Biliești, și la Vînători, Măr
tinești și chiar la Slobozia- 
Ciorăști; la gospodăria colec
tivă unde lucrează văru-meu 
Stelian, la care vă spuneam 
c-am fost.

— Ascultă Victore, îmi spu
nea el. Drumul tău, băiete, al 
nostru, este acela al gospo
dăriei colective. Faceți și voi 
în sat la Oreavu gospodărie, 
că sînteți oameni harnici și 
gospodari și-i păcat să rămî- 
neți de căruță.

Ba altă dată m-am mai în- 
tîlnit și cu președintele gos
podăriei colective „Olga Ban- 
cic“ din Gugești, cu Ion Co- 
mănici. îmi spunea să intru 
în colectivă; că n-o să-mi 
pară rău. M-a și invitat să le 
vizitez gospodăria. Acolo am 
văzut eu niște lucrări care 
mi-au mers la inimă. Munca 
bine organizată, lucrarea pă- 
mîntului după metode agroteh
nice, avansurile date colec
tiviștilor și tot ce și-au făcut 
ei de cînd sînt în gospodărie, 
toate acestea m-au uimit. Și 
de fapt nu numai la gospodă
ria agricolă din Gugești am 
văzut eu lucruri frumoase.

în vizitele organizate de că
tre organizația noastră U.T.M. 
și chiar cu diferitele treburi 
pe care le aveam în comu
nele vecine cu satul nostru, 
m-am interesat totdeauna 
felul în care Se muncește 
gospodărie, de producțiile 
care țăranii colectiviști
obțineau în aceste gospodării. 
Dar ce mai la deal la vale, 
parcă numai în comunele 
Urechești, Tătăranu sau la 
Slobozia-Ciorăști am văzut eu 
lucruri d-astea ? Că atunci 
cînd te unești la o muncă 
treaba e mai spornică, m-am 
convins eu și majoritatea din 
țăranii satului nostru încă ds 
la rezultatele pe care le-am 
obținut noi aici în sat. Ia în
tovărășire.

Iată, de 
anul acesta 
noastră s-att 
600 de kg grîu mai mult la 
ha față de țăranii muncitori 
cu gospodărie individuală. Și 
acesta a fost un lucru care 
m-a convins și mai mult, m-a 
făcut să cred că în gospodă
ria colectivă va fi mai bine. 
Multe lucruri am aflat eu de 
la organizația noastră U.T.M. 
Am studiat statutul gospodă
riei colective. Problemele pe 
care eu și alții nu le aveam 
destul de clare, le-am lămu
rit la serile de întrebări și 
răspunsuri, la joile tineretului 
organizate de organizația 
U.T.M. din sat. Aici am aflat 
eu ce este ziua-muncă, 
este organizată 
G.A.C., drepturile 
rile colectiviștilor 
te alte lucruri.

La n<oi în sat 
aceia care să nu 
vantajele pe care 
cînd la o treabă 
nu numai unul, ci toți.

Am gîndit și la alte lucruri, 
înainte vremuri pe pămîntul 
nostru și din munca noastră 
se înfruptau moșieri de teapa 
lui Plagino, Slăvescu, Buzo- 
ianu și alții. Acum îți crește 
inima cînd vezi că numai de 
cînd s-a înființat întovărășirea

în sat la noi, în majoritatea 
caselor întovărășiților sînt 
difuzoare, aparate de ra
dio și că mai mult de 70 de 
familii din satul nostru și-au 
construit case noi.

Acestea sînt fapte pe care 
le vezi cu ochii și pe care 
nu le poate tăgădui nimeni. 
Aceste lucruri m-au convins 
că într-adevăr drumul gospo
dăriei colective este singurul 
drum care duce spre belșug și 
că pășind pe acest drum pă
șim spre o viață și mai bună.

Așa că pasul 
făcut cu toată 
munci în așa 
avem de toate, 
care noi, țăranii muncitori 
din satul Oreavu, raionul Foc
șani am pornit, e drumul bu
nei stări.

...Era duminică _
Oreavu îmbrăcase haine de 
sărbătoare. în acea zi fru
moasă, într-un părculeț din 
mijlocul satului se adunase o 
mulțime de oameni. La inau
gurarea gospodăriei nodstre 
colective au mai venit atunci 
și oaspeți din comunele Go- 
loganu. Popești Slobozia-Cio- 
răști, Suvorov, Mărtinești și 
altele. Au venit ca să ne 
ureze drum bun pe noua cale 
a belșugului pe care am por
nit.

A fast o zi pe care n-o s-o 
uite nimeni, o zi în care oa
menii au 
cuprinși 
rie, o zi 
treburile 
vel noastre, își încheie într-un 
tîrziu colectivistul Abur Victor 
povestea.

Sărbătoare 
în sat

în comuna 
raionul 

o

Mulți

de 
în 
pe 
le

pildă, că numai 
în întovărășirea 
obținut cu peste

cum 
munca în 
și îndatori- 

și încă mul-

puțini sini 
fi înțeles a- 
Ie ai atunci 
pun umărul

cel mare 
inima, 
fel încît 

Drumul

l-am 
Vom 

să 
pe

și satul

cîntat și-au jucat 
de o adîncă bucu- 
în care am plănuit 
viitoare ale colecti-

De curînd, 
noastră, Putreda, 
Rîmnicu-Sărat, a fost 
mare sărbătoare : înfiin

țarea gospodăriei agricole 
colective „9 Mai",
dintre țăranii întovărășiți 
care au intrat în colectivă, 
au mers înainte în vizită Ia 
vecinii lor din gospodăriile 
colective milionare Vîlcele. 
Ciorăști și altele. Tinerii 
care au văzut cum mun
cesc și trăiesc colectiviștii, 
au povestit rudelor și prie
tenilor lor cele văzute. La 
căminul cultural, la adună
rile generale U.T.M., la 
punctele de citit ei au dis
cutat cu însuflețire despre 
înființarea unei gospodării 
colective și în comuna 
noastră. Iată de ce printre 
Cele 150 de familii ale noi
lor colectiviști se numără 
și foarte mulți tineri. A- 
mintim pe utemiștii Ion A- 
nicuța, Florica Andrei, Du
mitru Moise. Dumitra 
Barbu și mulți alții care 
au intrat împreună cu fa
miliile lor.

ALEX. CATRINA
colectivist

în prezent mii de tineri din 
satele noastre lucrează în gospo
dăriile agricole colective contri
buind zi de zi cu toate forțele 
lor, cu toată priceperea și entu
ziasmul tineresc la înflorirea a- 
cesfora, la dezvoltarea agricul
turii noastre noi, socialiste. Tot
odată, mulți alți tineri de la 
sate își exprimă dorința să intre 
în gospodăriile agricole colective 
care s-au înființat de curînd, sau 
care se vor înființa de acum îna
inte. Aceasta pentru că gospodă
ria colectivă, ca mare unitate a- 
gXcolă socialistă, a devenit de 
mult centru de atracție pentru 
țăranii muncitori, singura cale a 
buneistări, călea pe care se îm
plinesc toate visurile țărănimii 
noastre muncitoare.

Am sfat de vorbă zilele trecute 
cu cîțiva tineri care lucrează de 
mai multă vreme în gospodăria 
colectivă din satul Dobreni, raJ 
ionul Oltenița, întrebîndu-i ce 
lapte i-au atras pe ei cu mai 
mulți ani îh urmă spre gospodă
ria agricolă colectivă, ce le-a dat 
gospodăria colectivă de cînd sînf 
colectiviști.

Pe Valeriu Drăgoi l-am găsit 
în sectorul zootehnic al gospodă
riei. Mai precis tocmai în timpul 
cînd mulgea cele 10 vaci cu lapte 
pe care le are în primire. M-a 
rugat să-l aștept pînă cînd ter
mină treaba, fiindcă mulsul vaci
lor e „chestiune de oră fixă", 
care nu suferă. întîrZiere, apoi a 
răsDuns:

— Ce mi-a daf mie gospodăria 
colectivă l Păi, dacă stăm să ne 
gîndim bine, uite, mi-a dat o 
meserie. Mi-a pus în mînă me
seria de crescător de animale.

— Cum ?
— Așa, bine. Eu iubeam ani

malele încă din copilărie. Aveam 
și acasă o vacă cu lapte pe care

eu
eu
Cînd s-a înființat în sat gospo
dăria colectivă m-am înscris și eu 
împreună cu ai mei. N-a trecut 
mult și sectorul zootehnic al 
gospodăriei care la început era 
numai de 6 vaci cu lapte a înce
put să se dezvolte serios. Atunci 
a fost nevoie de noi crescători de 
animale și, la cererea mea, am 
fost trimis să lucrez aici ca în
grijitor. Am simțit dintr-odată că 
lucrurile se schimbaseră cu totul. 
Acasă îngrijeam o singură vacă. 
Aici mi s-au dat în primire 10 
vaci. Aveam și un plan de pro
ducție ia lapte pe care trebuia 
să-l îndeplinesc. Nu mai mergea 
să îngrijesc animalele așa, după 
ochi, la întîmplare. Am început 
să-l întreb pe tovarășul brigadier 
care sînt cele mai bune mefode 
de lucru, pe tovarășul inginer. 
Am început să citesc și să 
particip la cursurile agrozooteh
nice care se 
fiecare iarnă în gospodărie. Și 
uite așa, ajutat de gospodăria 
colectivă zi de zi, am deprins o 
meserie cu care astăzi mă mîn- 
dresc și care mi-aduce și venituri 
bune. Astfel, ca să dau un exem
plu, numai pentru zilele-muncă 
făcute anul acesta tn gospodărie 
am luat pînă în prezent avansuri 
în bani de aproape 3.000 lei. De 
ce zic eu că e o meserie bună 
creșterea animalelor ? Pentru că 
trebuie să înveți mereu, trebuie 
să citești.

Mă străduiesc zi de zi să în
văț și mai bine meseria asta și 
să obțin rezultate cît mai bune. 
Anul acesta în sectorul zootehnic 
avem de realizat 2.500 lifri lapte 
pe cap de vacă furajată. Dar, 
după rezultatele de pînă acum, 
eu cred că voi ajunge pînă la 
sfîrșitul anului la cel puțin 2900— 
3000 lifri. Asta
la cele 10 vaci pe care le am 
îh primire voi da gospodăriei

o îngrijeam, eu o mulgeam, 
îi făceam curățenie în grajd.

organizează în

înseamnă că de

T. OANCEA

întovărășirea 
s-a transformat 

în gospodărie 
colectivă

în satul Broșteni, comuna 
Bahna, raionul Buhuși, regiu
nea Bacău exista o întovără
șire închegată în anii din 
urmă. Dar niciodată întovără- 
șiții n-au scos producții mai 
mari decît ale colectiviș
tilor. Lucrul acesta le-a dat 
întovărășiților de gîndit. Ti
neri din Broșteni, ca Alexa 
C .Gh. Gheorghe, Platon Gh. 
Petru, Armașu Constantin, 
mergeau duminicile cu fetele 
la horă în satele vecine, la 
Bărcu, Goșmani, unde erau 
gospodării agricole colective și 
discutau cu prietenii lor de 
acolo printre altele și despre 
munca în colectivele lor. Și 
alți săteni aveau posibili
tatea să vadă că gospodă
riile colective vecine obțin 
rezultate mai bogate, atunci 
cînd mergeau să le viziteze. 
Toate 
fapte 
rășiți 
darie 
ființă 
colectivă 
192 familii, cu o suprafață de 
486 hectare, unelte agricole, 
căruțe, pluguri, grape. Prima 
grijă a colectiviștilor a fost 
să asigure sămînța de grîu 
pentru recolta anului ce vine. 
Apoi au arat bine terenul cu 
ajutorul mecanizatorilor de la 
S.M.T. P dalni, iar zilele a- 
cestea adunarea generală a 
noii gospodării colective a ho- 
tărît să însămînțeze 140 hec
tare grîu de toamnă cu so
iuri de mare productivitate, 
terenul fiind pregătit și dat 
cu grapa stelată de către ti
nerii mecanizatori de Ia 
S.M.T. Podalni. Colectiviștii 
vor începe în curînd. însămîn- 
țările.

TACHE VASILACHE 
colectivist

acestea și multe alte 
i-au convins pe întovă- 
să întemeieze o gospo- 
colectivă. Astfel a luat 
nou gospodărie agricolă 

„Olga Bande" cu

încă un grajd în construcție la gospodăria colectivă din comuna Siliștea Crucii, raio
nul Băileștî, încă o posibilitate de mărire a sectorului zootehnic și a veniturilor gospo

dăriei.
Foto t C. MIHAI

Scrisori de Ia colectiviști
Mulți țărani mun

citori cu gospodării 
individuale și mulți 
întovărășiți din re
giunea Oltenia i-au 
vizitat de curînd pe 
colectiviștii din Mo
țăței. Printre aceștia 
au fbst și întovărăși- 
ții din comuna Leu, 
raionul Craiova. Cu 
ocazia vizitei făcute, 
ei au văzut belșugul 
din hambarele colec
tivei, sectorul zoo
tehnic și grădina de 
zarzavaturi. Au vă
zut ți belșugul din

casele acestor colec
tiviști. Aflând că nu
mai după o săptămâ
nă de la plecarea lor 
colectiviștii din co
muna Moțăței au în
ceput să 
avansau! 
sută, ei 
acestora, 
să le 
cu privire 
ce 
cu ocazia împărțirii 
avansului. Și răspun
sul poștal nu s-a lă
sat prea mwlt aștep
tat. De pildă, colec
tivistul Petre Pîrvan

primească 
de 40 la 

le-au scris 
rugîndu-i 

trimită vești 
la ceea 

au primit ei

scria întovărășitului 
Ștefan Stoica că la 
împărțirea avansului 
el împreună cu fa
milia sa (încă 3 bra
țe de muncă) au pri
mit de la colectivă 
ca avans 2672 kg 
grîu, 167 kg ceapă și 
tot atîtea kg de car
tofi, 94 kg fasole, 67 
kg zahăr și o impor
tantă cantitate 
alte produse, 
suma de peste 
lei. Asemenea 
sort pe adresa 
vărășiților din
au mai venit ti di*

din 
plus 
3300 
scri- 
înto- 
Leu

partea colectiviștilor 
Marin Raicovici, Ilie 
Pîrvan și alții care 
explicau întovărăși- 
ților veniturile mari 
în produse și bani 
pe care le-au primit 
cu ocazia avansului. 
Aceste scrisori au a- 
vut un caracter mo
bilizator în nudul în
tovărășirilor. Astfel, 
mulți dintre ei și-au 
depus cererile de în
scriere. Se apropie 
ziua inaugurării unei 
gospodării colectiva 
ți în comuna Leu.

I. TEOHARIDE

colective 
lapte.

Am sfat
Gheorghe Șerban, brigadier 
una din cele două brigăzi de 
gumicuftură ale gospodăriei.

— Cum să spun eu, pe mine 
gospodăria agricolă colectivă m-a 
învățat să privesc mai departe. 
Mi-a dat, ca să zic așa, un cîmp 
mai larg dinaintea privirii. Să vă 
spun mai clar la ce mă gîndesc 
eu. Uite, înainte de a intra în 
gospodăria colectivă eu lucram 
împreună cu soția și cu tatăl meu 
4 ha de pămînt. După ce am in
trat în gospodărie, am fost numit 
brigadier la grădina de zarzavat. 
Am în brigada mea 140 de oa
meni care lucrează 52 hectare. 
Ei, cum să zic eu, altceva e acum 
față de ce era înainte. Trebuie 
să mă gîndesc bine cum să orga
nizăm treaba pentru ca lucrurile 
să meargă bine. Trebuie să 
mă gîndesc ce mefode agro
tehnice înaintate putem să apli
căm și alte multe lucruri de astea. 
Fiindcă în gospodăria colectivă 
trebuie făcut totul ,;după știința". 
Dacă am reușit să mă achit bine 
de sarcinile astea sau nu, pînă 
în prezent, pot să spună tovarășii 
mei de muncă, membrii brigă^ 
zii.

Cu alte cuvinte, pe mine co
lectiva m-a făcuj să devin adevă-, 
rat gospodar, să-mi plată lucrul 
făcut temeinic, după știință.

— Mie gospodăria colectivă 
mi-a dat totul: o casă și o fami
lie fericită — ne-a spus tovarășul 
Vasile Cara. Cum? Păi să vedeți. 
Am intrat cu ai mei în gospodăria 
colectivă în anul 1950. Am înce
put să lucrez cu nădejde și an 
de an am obținut rezultate fot 
mai bune. In 1953 m-am căsăto
rit. Am luat-o de nevastă pe fata 
care mi-a plăcut, fără să mă in
teresez de zestre în acareturi și 
pogoane. Știam că în gospodăria 
colectivă avem zestre mai mare 
decît oriunde. După căsătorie 
muncind amîndoi în gospodărie 
ne-am gîndit să ne facem o casă. 
Veniturile pe care le primeam an 
de an de ia gospodăria colectivă 
în schimbul muncii noastre, ne 
erau de-ajuns ca să mîncăm, să ne 
îmbrăcăm și să punem deo
parte și pentru casă. Și iată că 
nu a trecut mult și visul 
s-a realizat. Astăzi avem o casă 
frumoasă și luminoasă cu 4 ca
mere și o sală. Atît eu cît și so
ția mea muncim în gospodăria co
lectivă în continuare. Avem și un 
copil, un băiat, pe Mihai, care 
deocamdată merge la grădiniță. 
La anul va merge la școală în 
clasa-ntîi. Familia noastră aici s-a 
închegat, în gospodăria colectivă. 
Casa, în timpul acesta am făcut-o, 
de cînd am intrat în gospodărie. 
De aceea ziceam la început că 
gospodăria mi-a dat o casă și o 
familie fericită.

„Gospodăria mi-a dat o meserie; 
m-a deprins să privesc departe ; 
o casă frumoasă și o familie fe
ricită". Așa ne-au răspuns Va
leria Drăgoi, Gheorghe Șerban și 
Vasile Cara de la gospodăria co
lectivă din Dobreni. Tot așa ar 
fi putut să ne răspundă și Vasile 
Constantin ori Nicolae Călin și 
Ion Uzun ori Mircea Lendraliu și 
toți ceilalți colectiviști cu care 
am fi stat de vorbă. Toți ar fi 
avut să ne spună lucruri tot așa 
de interesante despre ce a în
semnat gospodăria colectivă în 
viața lor și a familiilor lor. Despre 
munca liberă și mult mai ușoară 
făcută cu mijloace mecanizate pe 
tarlalele colectivei, despre mîn- 
dria de colectivist, despre belșu
gul care le-a intrat în casă dato
rită muncii în gospodăria colecti
vă, despre realizarea celor mai 
frumoase dintre visurile lor.

aproape 30.000

apoi de vorbă

litri

cu 
la 

le-

nostru

era așa cum știa el. Priceperea 
și dorința aceasta i-a trans- 
mis-o fiului său. Marin a 
înțeles de la oamenii cu care 
a stat de vorbă, aici și în alte 
părți, că o grădină adevărată, 
cu irigații, cu ' -■ - ■
ganizate, este 
moară pentru 
lectivă.

Băiatul se 
taică-său și-i spune:

— O să putem să folosim 
Jiul pentru irigații. Și ridicîn- 
du-se se adresează celorlalți: 
La noi o să f ie mai ușor. Apă 
o să avem din belșug, că doar 
n-o seca Jiul.

S-a născut o idee, un plan, o 
părticică din imensa perspec
tivă care s-a deschis in fața 
oamenilor.

Intr-un grup de tineri, Lun
gii Elena ascultă atentă vor
bele unui îngrijitor ăe vaci, 
care explică ce înseamnă ziua- 
muncă. Are un fel original ds 
a explica, fără aerul oarecum 
superior. îndreptățit de altfel, 
dl omului care a înțeles ceva 
înaintea altuia. Le vorbește 
tinerilor despre sectorul zoo
tehnic, despre însilozări și... 
despre un om. Despre un om 
care 30 de ani a trăit ca vai 
de el într-o casă dărăpănată. 
Muncea din toate puterile să-și 
facă una mai bună, dar n-a iz
butit. Acum, după doi ani de 
existență în gospodăria colec
tivă. omul acesta a reușit să-și 
realizeze visul acesta de o ju
mătate de viață: și-a durat 
o casă nouă, a mobilat-o, are

lucrări bine 
o adevărată 

gospodăria

or-
co- 
co-

întoarce către

ungu Elena, fiică de ță
ran

celea copil, pe cinci po
goane de pămînt, se și vede 
în casa ei nouă, luminoasă, în 
care răsună cântecul aparatu
lui de radio, alături de viito
rul ei bărbat, Marin Boțea, 
alături de copilul lor, care nu 
va mai aștepta umbrit de ne
cazuri zestrea pentru căsăto
rie. A înțeles că zestrea este a- 
cum recolta bogată de cereale, 
sectorul zootehnic, grădina și 
toate cite le are gospodăria 
colectivă.

Pînă spre seară au tot um
blat oamenii, au intrat in ca
sele colectiviștilor, le-au admi
rat mobila, camerele mari, lu
minoase. S-au întors acasă cu 
sacul plin de impresii. Au vor
bit cu alții, s-au sfătuit, au 
chibzuit.

Concluzia ? A reieșit simplu 
și convingător din cuvintele 
lui Pahdm.ru Petre, secretarul 
organizației U.T.M.: „Și la noi 
poate fi așa".

A fost o concluzie pe care 
țăranii muncitori au dobîndit-o 
în urma acestei vizite și a al
tor vizite făcute în alte gospo
dării colective, după discuții 
cu prieteni și cunoscuți care 
sînt colectiviști mai vechi, do- 
bîndită după o serioasă chib
zuință, din 
care le au din belșug la înde
mână.

Iar ca încheiere pentru re
portaj _ vestea care ne-a so
sit chiar ieri din Tuglui: du
minică, 17 septembrie, aici a 
avut loc inaugurarea gospodă
riei colective.

sărac, al unspreze-

toate faptele pe

C. STĂNESCU

Noii colectiviști din satul Gologan, regiunea Galați au plecat s- „i-i.x. >-----------• ...................... . .. r-
lui" în vizită la gospodăria colectivă „Victoria socialismu- 

din Tătăranu. Aici vor învăța din experiența unor co
lectiviști mai vechi.

Avansul
lucratA

bogătan al 
o primăvară și o va
ră întreagă. Toam
na cînd să primeas
că și el răsplata 
muncii lui, chiabu
rul i-a făcut o su
medenie de soco
teli, încît Ion Bra- 
tu a amețit. Pînă la 
urmă, flăcăiandrul 
sărman, abia de 17 
ani, s-a ales cu un 
sac de grăunțe. 
Cam tot atît pri- 
imea, pentru truda 
ei de un an întreg, 
și Constanța, o 
prietenă a flăcău
lui, fiică de țărani 
scăpătați, care mun
cea tot pe la cei a- 
vuți. Aceasta era 
soarta oamenilor 
sărmani din Ștefă- 
nești, regiunea Ar
geș, în trecut. As
tăzi...

Am fost la fami
lia Constanța și Ion 
Bratu.; pălmașii de

la un 
satului

odinioară, azi colec
tiviști. Era pe seară, 
întorși de la mun
că cei doi soți tre- 
băluiau prin curte.
- Mai dereticăm 

ceva — a zis 
i la 
Uite 

avan- 
colec-

cite
gazda. Așa e 
casă 
am 
sul
tivă

nouă, 
primit 
de la 
și ne-am mai 

cumpărat ceva ma
teriale; var, ciment, 
cherestea... Vrem 
s-o terminăm în 
toamna asta.

Intr-adevăr, acum 
după ce s-a strîns 
o parte din recoltă, 
colectiviștii din Ște- 
fănești au primit 
avansuri. S-au fă
cut socoteli gos
podărești, chibzuite, 
și fiecare a primit 
după zilele-muncă 
depuse. S-au împăr
țit la ziua muncă 
2 kg. grîu, 2 kg. ro
șii, 2 kg. prune și 
alte produse și 
6,50 lei. Bratu a fă-

cut o socoteală sim
plă și a văzut că a 
ridicat produse de 
cîteva mii de lei. Și 
asta la avans ! 
Comparați toate a- 
cestea cu săculețul 
de grăunțe primit 
odinioară de la bo
ier pentru munca 
dintr-un an a lui 
Bratu.

Mai gîndiți-vă că 
anul acesta valoa
rea zilei-muncă la 
GA.C. Ștefănești a- 
junge la 38 de lei și 
veți înțelege cum 
au ajuns pălmașii 
de altădată să-și 
dureze astăzi case 
noi, să trăiască o 
viață omenească, fe
ricită, cum s-au 
convins că locul lor 
este în gospodăria 
colectivă cele 50 de 
familii care au fă
cute de curînd ce
reri de 
colectivă.

intrare în

BARBU

,<SSg

< ui fi k-O.
PETRE GHELMEZ

Pahdm.ru
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CONCURS FESTIVAL INTERNATIONAL

Premiile acordate de Juriul 
de vioară după etapa lll-a

Juriul de vioară al celui 
de-al II-lea Concurs Interna
țional „George Enescu** a a- 
cordat, după etapa III-a, ur
mătoarele premii și mențiuni:

Premiul I : Nina Mihailovna 
Eeilina (U.RS-S.); Premiul II: 
Daniel PotUovschi (R. P. Ro
mână); Premiul III : Igor A- 
lexandrovici Frolov (U.R S.S.);

Premiul IV : Veselin Paraske- 
vov (R- P- Bulgaria); Nikolai 
Nikolaievici Zabavnikov 
(UR.S.S) și Ladislau Kiss 
(R. P. Română) ; Mențiune de 
onoare : Gerardo Gomez Ca- 
sais (Spania).

A fost acordată o mențiune 
lui Attila Kubinyi (R- P- Un
gară).

Uzunov 
Operei

Vizitîndu-ne țara pentru prima 
oară în 1958, dirijorul John Bar
birolli a lăsat o adîncă impresie 
în rîndurile iubitorilor muzicii con- 
firmînd întrutotul valabilitatea a- 
precierilor opiniei publice mon
diale,.. care îl situiază printre cei 
mai de seamă șefi de orchestră 
ai epocii noastre, lată de ce iu
bitorii muzicii din Capitala noas
tră au așteptat cu nerăbdare con
certul Filarmonicii bucureșfene de 
sub conducerea reputatului șef de 
orchestră.

Cu greu ne putem închipui e- 
fectul pe care îl exercită perso
nalitatea dirijorului asupra colec
tivului pe care-l conduce.

Sub impulsul voinței sale, or
chestra se transformă într-un me
canism precis ca un cronometru 
și tojuși plin de viață. Ajutat de o 
gestică expresivă, Barbirolli con
duce ansamblul artistic cu dărui
rea întregii sale ființe. Întreaga 
sa fizionomie exprimă în chip 
plastic sensul muzicii, în timp ce 
mîinile dau doar indicațiile ne
cesare, transmițînd intențiile difi- 
jorului cu precizie matematică și 
o promtitudine fulgerătoare.

Barbirolli abordează și rezolvă 
cu succes egal cele mai grele 
probleme stilistice, ceea ce ne-a 
dovedit îndeosebi magistrala in
terpretare a Simfoniei a V-a de 
Schubert, Scrisă cînd maestrul 
vienez, în vîrstă de abia 19 ani, 
se afla încă sub înrîurirea lui Mo
zart, lucrarea prezintă un amal
gam de stiluri pe cît de intere
sant, pe atît de primejdios pentru 
dirijori. Îr.vingînd cu o suverană 
ușurință problemele complexe 
ale partiturii, Barbirolli a dat 0 
exemplară execuție acestei ferme
cătoare Simfonii, în care profilul 
înduioșător 
Schubert 
armonios < 
genialului 
ponderată 
a fost și 
l!-a de Brahms. Intuind cu multă 
subtilitate poezia și farmecul intim 
al muzicii lui Brahms, Barbirolli 
a evocat cu profundă înțelegere 
și caldă simțire minunatele ima
gini ale simfoniei — monumente 
închinate de Brahms frumuseților 
naturii.

Cu plăcere am reascultat de 
asemenea, Concertul nr. 2 pentru 
vioară și orchestră de Prokofiev. 
Strălucitoare și plină de avînt, ca 
întotdeauna, arta lui Ion Voicu 
ne-a apărut de astădată mai in
teriorizată, mai maturizată ca la 
prima audiție a acestei lucrări. 
Emoționantă a fost, îndeosebi, 
partea a ll-a a Concertului — de 
altfel, fără îndoială, una din cele 
mai minunate pagini lirice ale 
muzicii contemporane în care ge
niul lui Prokofiev atinge culmile 
poeziei.

creează timp 
un veritabil

Nenumărate sînt calitățile 
pe care trebuie să le posede 
artistul ce-l întruchipează pe 
nemuritorul Otello al lui 
Verdi. Incepînd cu celebrul 
Francesco. Tamagno, creatorul 
lui Otello la premiera milane
ză de la 5 februarie 1887, nu 
există cântăreț căruia rolul ti
tular al acestei opere să nu-i 
fi pus serioase probleme de in
terpretare.

Profund muzical, posesor al 
unei tehnici vocale care-i dă 
posibilitatea de a exterioriza 
o întreagă paletă de senti
mente, de gînduri, înzestrat cu 
un remarcabil talent actori
cesc, Uzunov 
de câteva ore
personaj shakespearian. Atît 
timp cît este pe scem , pentru 
Uzunov scopul suprem al fie
cărei note, al fiecărui gest, al 
fiecărei mișcări este întruchi
parea unui veridic Othello, 
dezvăluirea semnificației pro
fund umaniste a uneia din cele 
mai puternice drame muzicale 
italiene.

Uzunov redă cu atâta mistui
toare forță toată gama de stări 
sufletești prin care trece nefe
ricitul maur de-a lungul celor 
patru acte — dragoste, spe
ranță, îndoială, suferință - 
toată durerea unui om care 
simte că i se profanează și i 
se dărîmă pas cu pas credința 
într-un ideal de mare puritate 
— cu o cuceritoare simplitate 
în care nu știi dacă trebuie să 
apreciezi mai mult îneîntăto- 
rul timbru al vocii sale, lipsa 
de efort cu care ne dezvăluie

sonoritățile portativelor, pre
cizia cu care realizează cores
pondențele dintre expresia 
muzicală și mimică sau mă
reția artei sale actoricești.

Întreaga interpretare a lui 
Uzunov e pătrunsă de monu
mentalitatea shakespeariană. 
Act cu act, pe măsura crește
rii tensiunii dramatice, Uzu
nov urmărește conținutul emo
țional al lucrării, întregește 
structura psihologică a unui 
personaj în care trebuie cău
tată — după cuvintele lui Sta
nislavski — „acumularea trep
tată a îndoielii, transformată 
nu în gelozie, așa cum se crede 
îndeobște, ci in hotărârea de 
a distruge sămânța răului din 
făptura frumoasă care e Des
demona".

O echipă de talentați soliști 
ai primei noastre scene lirice 
(Arta Florescu-Desdemona, 
Mihail Arnăutu-Iago, Constan
tin Iliescu-Cassio și alții), sub 
conducerea dirijorului Egizio 
Massini, au realizat o inter
pretare la înălțimea unui spec
tacol în cadrul căruia și-a dat 
concursul un tînăr oaspete 
care a cintat pe 
scene ale lumii 
stagiune bogată 
„Balșoi Teatr" 
pe scena lut

cele mai mari 
(O întreagă 

în succese la 
din Moscova, 
„Metropolitan 

Opera House" din New-York 
sub bagheta lui Mitropoulos, 
în „Carmen" și „Boris Godu
nov", la „Scala" din Milano, 
în „Othello" „Paiațe", „Car
men" și „Tosca" la Opera de 
Stat din Viena.)

IOSIF SAVA

Spectacole
CINEMATOGRAFE

Magheru, I. C. Frimu, Pri
mul raid spre stele ; Patria, 
București, 23 August, Libertă
ții : Carmen de la Ronda_; 
Republica, Vasile Roaită, gră
dină, Genevieve ; V. Alecsan- 
dri, 13 Septembrie, 8 Martie, 
Floreasca : Dragoste de sep
tembrie ; Lumina, Gheorghe 
Doja, Volga : Secțiunea a 5-a; 
Central, Arta, Miorița: Raidul 
vărgat ; Victoria, Munca : Ce- 
rasella ; M. Gorki, Al. Popov, 
A. Vlaicu : Tracul unui actor; 
Timpuri Noi (în continuare); 
Umbreluța - Negru pe alb — 
Povestiri din lumea Mării Ne
gre - Din viața emigranților 
greci — Nuntă în Țara Oașu
lui ; 13 Septembrie (în conti
nuare) Clinele din mlaștină j 
Tineretului, Nu vreau să mă 
însor; Înfrățirea între popoa
re, 16 Februarie, 30 Decem
brie : Imperiul soarelui ; Cul
tural, Săritură în zori; Grivi- 
ța : Pentru viața lui Kaspar ; 
C. David, Hie Pintilie: S-a 

Unirea, 
Hakim; 
N. Băl-

Am 
Alba

Tinerii inovatori Pavel Alex
andru, Mardare Petru, Țuțu- 
ianu Fănel de la Fabrica de 
țevi din Roman, împreună cu 
iov. Zapolces Gh. șeful cabi
netului Tehnic al fabricii dis

cută despre o inovație.

•--

spre

Informații
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se 
patrie misiunea oficială 
bunăvoință a Republicii 
ger, condusă de Adamou
yaki, ministrul Industriei și 
Comerțului.

★
La 19 septembrie a sosit în 

București, Hisanari Yamada, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Japoniei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Hisanari Yamada 
a iest întîmpinat de N. Șer- 
ban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Aîa- 
cerilor Externe.

(Agerpres)

de naiv al tînărului 
se învecinează atît de 

cu chipul luminos al 
său înaintaș. La fel de 
și admirabil construită 
executarea Simfoniei a

I. C. SPIRU

Noul bloc de locuințe ridicat pe strada Plevnei din Capitală. 
Foto; GR. PREPELIȚA

furat un tramvai ; 
Olga Bande: El

- Al. Sahia, Moșilor, 
cescu, B. Delavrancea : 
fost tineri ; Flacăra : _ 
Regia ; Popular : De sâmbătă 
pînă luni ; Donca Simo; Omul 
cu pantaloni scurți; M. Emi- 
nescu : Omul nu se predă ; 
G. Coșbuc: Fenix ; G. Baco- 
via : Vîrsta dragostei ; Dru
mul serii: Omul cu două fețe.

GRĂDINI:

Stadionul Giulești: Secțiunea 
a 5-ș; Elena Pavel, Progresul, 
V. Roaită : Genevieve ; Arta: 
Raidul vărgat; Libertății, Pa
tinoarul 23 August, Stadiopul 
Republicii, 23 August: Car
men de la Ronda; T. Vladi- 
mirescu, Ilie Pintilie : s-a fu
rat un tramvai; I. C. Frimu : 
Primul raid spre stele ; 13
Septembrie, 8 Martie : Dra
goste de septembrie; N. Băl- 
cescu, Moșilor : Am fost ti
neri ; Donca Simo : Omul cu 
pantaloni scurți ; G. Coșbuc: 
Fenix ; Unirea, Olga Bande: 
El Hakim.

După întâlnirea susținută la 
Budapesta, echipa selecționa
tă de box a juniorilor din 
R. P. Romînă va evolua du
minică dimineața în Capitală 
în compania echipei, de juniori 
a R. P. Bulgaria, i’îigiliștii rd- 
mîni, care s-au comportat re
marcabil la Budapesta unde 
au terminat învingători cu 
scorul de 6-5, sînt dornici să 
treacă cu succes și acest nou 
examen. Meciul se anunță 
deosebit de atractiv dat fiind 
că în echipa oaspete figurea
ză o serie de elemente deose
bit de talentate.

La antrenamentul de ieri al 
boxerilor noștri, antrenorul 
Lucian Popescu ne-a comuni
cat că duminică dimineața pe 
stadionul Republicii cu înce
pere de la ora 10 vor trece 
în ordine corziile ringului ur
mătorii 10 boxeri : C. Crudu, 
Z. Pazmany, C. Niculescu, Gh. 
Simionescu, Șt. Popoacă, 
Anton, V. Mîrza, H. Loev, 
Ioanovici și V. Trandafir.

★
Turneul Internațional 

box al Armatelor Prietene

C. 
E.

. mo va găzdui întâlnirea : Dî- 
namo-Știința Cluj.

în provincie au loc urmă
toarele întâlniri: C.S.M.S. 
Iași—-Progresul București ; 
Știința Petroșani—Metalul 23 
August ; Olimpia Brașov— 
Știința București.

Ciclism
Ciclistul francez Michel Ne- 

delec a făcut pe velodromul 
Vigorelli din Milano o tenta
tivă de a doborî recordul mon
dial al orei deținut de italia
nul Ercole Baldini cu 46,361 
km. Tentativa sa nu a reușit, 
realizînd 45,512 km.

(Agerpres)

Intre 12 și 15 septembrie 
1961 a avut loc la Sofia — 
R.P. Bulgaria—cea de-a IX-a 
ședință ordinară a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

La ședință au luat parte de
legații din R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă. R. P. Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

In calitate de observatori 
au fost prezenți la ședință re
prezentanți ai Republicii De
mocrate Vietnam.

Comisia a discutat o serie 
de probleme de actualitate 
privind dezvoltarea agricul
turii, pregătite de grupele 
de lucru de specialiști din ță
rile membre C.A.E.R. Au fost 
adoptate recomandări privind 
unele probleme de mecaniza
re și electrificare a agricul
turii și aprobat planul încer
cărilor comparative interna
ționale de tractoare și mașini 
agricole pe 1962.

Comisia a analizat proble
ma privind introducerea în 
practica construcțiilor agri
cole din țările membre 
C.A.E.R. a unor proiecte tip 
avansate de ferme zootehnice, 
elaborate pe baza tehnologiei 
avansate de întreținere a ani
malelor și păsărilor, și a pre
gătit o serie de propuneri 
care să fie analizate la cea 
de-a XV-a sesiune a Consiliu
lui de ajutor economic reci
proc și la consfătuirea Repre
zentanților țărilor în Consiliu.

Discutând problema privind 
mersul îndeplinirii în țările 
membre C.A.E.R. a recoman
dărilor celei, de-a Xll-a se
siuni a Consiliului de ajutor

economic reciproc, în legătură 
cu mărirea producției de lână, 
de materie primă oleaginoasă, 
fructe și legume, Comisia a 
subliniat larga activitate des
fășurată în țările membre ale 
C.A.E.R. pentru satisfacerea 
necesarului economiei națio
nale cu aceste produse agri
cole.

Discutând probleme privind 
protecția plantelor agricole 
împotriva dăunătorilor și bo
lilor, Comisia a luat hotărâ
rea să organizeze în 1962 în
cercări internaționale ale mij
loacelor chimice de protecție 
a plantelor și a aprobat mo
dul și planul de organizare a 
acestor încercări internațio
nale.

Comisia a mai discutat șl 
adoptat recomandări în legă
tură cu o serie de probleme 
privind dezvoltarea creșterii 
animalelor, combaterea ero
ziunii solului provocată de 
apă și vînt, și alte probleme.

Comisia permanentă a ana
lizat probleme în legătură cu 
„Revista internațională pen
tru agricultură" și a adoptat 
recomandări privind îmbună
tățirea ei.

La ședința Comisiei a fost 
analizat și referatul privind 
îndeplinirea recomandărilor 
Comisiei adoptate în țările 
membre C.A.E.R. privind pro
blemele de mecanizare și de 
electrificare a agriculturii.

Comisia a analizat și apro
bat planul său de lucru pe 
anul 1962.

Cea de-a IX-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură, s-a desfă
șurat In spirit de colaborare 
frățească și ajutor reciproc.

O delegație a C.C.S. a plecat în R. D. Germană
Marți după-amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Berlin, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor con
dusă de tovarășul Martin 
Isac, președintele C-C-S., care 
va participa la lucrările Con
ferinței Sindicale Internațio
nale consacrată problemei în
cheierii Tratatului de pace cu

Germania, soluționării pe cale 
■pașnică a problemei Berlinu
lui occidental și împotriva 
provocărilor de război.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația 
dusă de membri 
riatului C.C.S. și 
C.C.S.

a fost con- 
ai Secreta- 

activiști ai

(Agerpres)

de 
a 

programat o reuniune în ora
șul Haskovo. O excelentă im
presie a lăsat pugilistul sovie
tic Kokoșkin care a dispus la 
puncte de Olesz (R. D. Ger
mană). T<V la cat. semiușoară 
Kajdi (R. P. Ungară) a câști
gat la puncte întâlnirea cu Ilie 
Florea (R.P.R.) O. Baciu și 
P. Cîmpeanu au pierdut la 
puncte întâlnirile cu Pilicev 
(R. P. Bulgaria) și respectiv 
Cicgler (R. S. Cehoslovacă), 
în semifinalele turneului vor 
lupta astăzi și 5 boxeri ro
mâni : M. Dobrescu—Ahumîr- 
vin (U.R.S.S.); N. Mîndreanu— 
Gheorghiev (R. P. Bulgaria); 
I. Turcu—Schultz (R. D. Ger
mană) ; Șerbu Neacșu—Kara- 
mîslov (U.R.S.S.); Gh. " 
grea—Picikov (U.R.S.S.).

Fotbal
Mîine pe stadionul „23 

gust** cu începere de la 
16 echipa C.C.A. 
formația F.C.
într-un joc contând pentru 
„Cupa campionilor europeni** 
la fotbal. în deschidere, Ia 
ora 14,30, are loc meciul de 
rugbi CC.A.-Rapid București 
pentru campionatul catego
riei A.

Ne-

Au- 
ora 

întâlnește 
Austria-Viena 

contând

de
în

Rugbi
Campionatul republican 

rugbi programează astăzi 
Capitală două întâlniri care se
anunță atractive. Cu începere 
de la ora 16,30, pe terenul din 
parcul Copilului va avea loc 
jocul dintre echipele C.F.R. 
Grivița Roșie și I.T.B. De la 
aceeași oră. stadionul Dina-

JOIA, LA CLUB
(Urmare din pag. l-a)

rrwul 1 sînt strungarul Ion Dă- 
nilă și cazangiul Marcel Du
mitru. A cîștigat cazangiul, cu 
un frumos sacrificiu de cal, 
într-un final de turnuri și 
pioni.

— Vezi, spune unul dintre 
„cei de pe margine", noi nu 
ne pricepem la... cai! Să fi 
fost o motocicletă, mai zic și 
eu !

triei noastre de sub jugul fas
cist și al biruințelor armatei 
sovietice asupra cotropitorilor 
hitleriști. Pentru răspunsurile 
lor prompte și frumos formu
late tinerii muncitori Anton 
Peagu, Ion Lezner și Aurelia 
Niculescu au primit drept 
premiu cite un pachet de cărți 
și aplauzele calde ale partici- 
panților la „joia tineretului".

In țepii „Ariciului"
Epoci, caractere 

și trăsături morale
Prietenii filmului din șecr 

țid vagoane au făcut că îp. 
măi puțin de-o oră să se pe
rinde, ca pe ecrăn un întreg 
tablou de epoci diferite, de ca
ractere și trăsături morale în
fățișate în cele mai recente 
filme vizionate de membrii 
acestui, cerc. S-a discutat des
pre „Jucătorul" (după roma
nul lui Dostoevski) și „Zboa
ră cocorii", „Setea" și „Cava
lerii teutoni’’, precum și des
pre multe alte filme, insistîn- 
du-se îndeosebi asupra trăsă
turilor morale și de comporta- 
fnent ale eroilor. Strungarul 
Preda Vasile — responsabil al 
cercului — frezorul Florea 
Ion, inginerul Ion Pîrvu — ia
tă doar câțiva dintre cei care 
au căutat să tragă cît mai 
multe învățăminte din filmele 
vizionate.

In sala mare de dans, în rit. 
mul cînteceloT transmise de pe 
banda de magnetofrfri sau in
terpretate de orchestra Casei 
de ■ ‘cultură W tineretului din 
raionul „Grivița roșie" se dan
sează. Unii — majoritatea — 
dansează frumos, cu mișcări 
pline de grație, alții îi 
vesc. Dar, id-colo se 
află cîte unul care vrea 
fie „original" cu orice preț.

Și atunci... „Aridul" îl
cheamă în fața opiniei colec
tivului. La fiecare caricatură 
prinsă într-un ac la „Ariciul"- 
foaie volantă a „joii tineretu
lui" — se adună mulțime 
privitori. Râsul îi țintește 
cei vizați și... îi îndreaptă.

★

pri
mai 

să

de 
pe

Concurs
„Cine știe, cîștigă"
Tema : „Ziua istorică de 23 

August". Răspund 6 concu- 
renți. De fapt ar fi putut răs
punde oricine din cei aflați 
în sală pentru că fiecare tî
năr cunoaște evenimentele zi
lelor istorice ale eliberării pa-

Ajutor concret fiecărei brigăzi
(Urmare din pag. l-a)

biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. Galați a hotărît ca pe
riodic activiștii care răspund 
de organizarea întrecerii pen
tru titlul de colectiv de mun
că fruntaș să informeze biroul 
asupra situației din fabrici și 
uzine- In una-din aceste scurte 
consfătuiri, instructorul care 
a primit sarcina să ajute or
ganizația U.T.M. de la Lami
norul „Nicolae Cristea", arăta 
că aici unele brigăzi sînt in
suficient de bine organizate și 
deci întrecerea nu se putea 
desfășura în bune condițiuni. 
Lipsurile constau în aceea că 
unele birgăzi erau alcătuite 
din tineri care nu lucrau în 
același schimb, nu se puteau 
întâlni decât rar. Comitetul oră
șenesc U.T.M. Galați a inter
venit operativ, ajutând comi
tetul U.T.M. din uzină să îm
bunătățească munca brigăzi
lor.

Pe parcurs s-a văzut că in
struirea făcută la începutul 
acțiunii de organizare a între
cerii pentru titlul de colectiv 
de muncă fruntaș nu era sufi
cientă. In plus, unele brigăzi 
acumulaseră deja o experiență 
bună, care trebuia populariza
tă. Comitetul orășenesc a or
ganizat o consfătuire a res
ponsabililor de brigăzi. Mircea 
Mihălceanu de la Uzina meca- 
can:că, Roman Panait de la 
Șantierul Naval Galați, Nicolae 
Blăga de la Laminorul „Nico
lae Cristea** și alți responsa
bili au discutat aprins despre 
metodele folosite de ei pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în 
întrecere, pentru mobilizarea

lor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Din consfătuire a reieșit că 
în desfășurarea întrecerii un 
rol important îl ocupă popu
larizarea pe parcurg a brigă
zilor care obțin rezultate 
bune în îndeplinirea angaja
mentelor, a inițiativelor lor, 
popularizarea cu regularitate 
a tinerilor fruntași. S-a arătat 
totodată că posturile utemiste 
de control pot ajuta mult des
fășurarea întrecerii, organizând 
raiduri periodic, semnalînd de
ficiențele constatate și popu
larizând experiența fruntași
lor.

O atenție deosebită a dat 
comitetul orășenesc U-T.M. 
modului în care se face în 
secții și ateliere urmărirea 
rezultatelor întrecerii. în fie
care consfătuire orășenească 
cu membrii comitetelor U.T.M., 
cu responsabilii de brigăzi, 
cu ocazia fiecărei deplasări pe 
care activiștii o fac în uzi
ne, în sepții ei s-au interesat 
de modul în care se face ur
mărirea rezultatelor obținute 
de brigăzi, au îndrumat munca 
comisiilor organizate pentru 
urmărirea desfășurării între
cerii. Din inițiajriva Comitetu
lui orășenesc U-T-M. Galați 
a avut loc un schimb de ex
periență între membrii aces
tor comisii. Concluzia a fost 
că numai urmărind cu regu
laritate, cu perseverență mun
ca brigăzilor aflate în între
cere, sprijinindu-le, se pot ob
ține rezultatele cele mai bune-

După primele 3 luni de în
trecere, pe baza unei analize 
exigente, la Uzina mecanică s-a 
hotărît să fie decernat titlul

de colectiv de muncă fruntaș 
acelor brigăzi care au îndepli
nit lună de lună, zi de zi toate 
angajamentele luate. începu
tul s-a făcut la secția strungă- 
rie. Analizînd încăodată rezul
tatele, comisia a constatat că 
brigăzile lui Mircea Mihălcea
nu. Marcu Tănăsache și altele 
au îndeplinit cu succes toate o- 
biecitivele și angajamentele 
luate- In fața tuturor tinerilor, 
membru comisiei au vorbit 
despre succesele brigăzilor 
care au devenit colective de 
muncă fruntașe. în consfătui
re s-a arătat, de pildă, că bri
gada condusă de Mihălceanu 
și-a îndeplinit lună de lună 
toate angajamentele luate. 
Sarcina pe care și-au asumat-o 
de a produce întreaga canti
tate de șuruburi de cuplu 
pentru tampoane a fost înde
plinită. Folosind bine timpul 
de lucru tinerii din brigadă 
și-au depășit sarcinile de plan 
cu peste 30 la sută. Produse
le lucrate au fost de bună 
calitate, n-au existat rebuturi. 
Mihălceanu și băieții lui au 
economisit, prin recuperare, 
fiecare cuțit, au aplicat în 
bune condițiuni inițiativa ti
nerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu". nici un tînăr 
n-a lipsit nemotivat, toți mem
brii brigăzii 
școala serală, 
tehnice etc.

Cu ocazia 
fost înmînate 
și-au îndeplinit angajamentele 
stimulentele anunțate la în
ceputul întrecerii. Tinerii din 
brigăzile care au cîștigat tit
lul au vorbit despre munca

Despre această joie a tine
retului își vor aminti și cei 
care vor fredona cântecul „Re
publică, măreață vatră", și cei 
care au primit insigna „Prie
ten al cărții", și câștigătorii 
concursurilor, toți participan
ta, pentru că a fost o după 
amiază petrecută plăcut și fo
lositor într-o atmosferă vese
lă și tinerească.

Vor urma și alte joi ale ti
neretului pe care le vor orga
niza celelalte comitete ale or
ganizațiilor U.T.M. din secți
ile uzinei. în programul lor 
va fi de bună seamă întotdea
una cîte un „buchet" de ma
nifestări cultural-educative. Ar 
fi bine ca unele dintre aceste 
după amieze să aibă în cadrul 
lor, așa cum se spune, o ac
țiune centrală bine aleasă, 
bine gândită și bine organiza
tă, iar celelalte acțiuni să fie

strîns legate, din punct de 
vedere tematic, de acțiunile 
Centrale. Astfel, de pildă, o 
joie a tineretului ar putea fi 
dedicată cunoașterii realizări
lor regimului nostru de demo
crație populară. In programul 
acestei joi a tineretului pot fi 
cîteva din aceste manifestări: 
o discuție în fața hărții — in
titulată „Chipul nou al pa
triei" — despre avântul și ne
întrerupta dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale; 
scurte evocări ale unor mun
citori vîrstnici pe teme : „Uzi
na noastră (sau orașul nostru) 
în anii dinainte de eliberare"; 
un concurs de recitări și lec
turi artistice din literatura 
contemporană cu titlul „Scri
itorii noștri cântă Partidul", 
un jurnal vorbit intitulat: 
„vreau să știu tot", cuprinzând 
cîteva „pagini" despre marile 
succese ale științei și tehnicii 
în țara noastră în anii puterii 
populare, proiecție la epidia- 
scop a unor imagini ale noi
lor construcții industriale sau 
ale unor frumuseți turistice 
naturale din diferite regiuni 
ale țării etc.

Alte joi ale tineretului pot 
fi dedicate cunoașterii drumu
lui parcurs de U.R.S.S, în ex
plorarea spațiului cosmic — 
de la primul sputnic până la 
zborul maiorului Gherman Ti
tov, noile metode de muncă și 
inițiative născute în întrece
rea socialistă, cunoașterii u- 
nor pagini de luptă eroica din 
lupta clasei muncitoare con
dusă de Partidul Comunist, 
schimbării hărții lumii prin 
destrămarea rușinosului sis
tem colonial etc.

Joia tineretului la care am 
asistat deunăzi la Uzinele 
„Grirvița roșie" a fost un în
ceput bun în a organiza după- 
amieze în club la care tinerii 
să poată participa nu numai 
la una, ci la mai multe mani
festări și astfel să-și îmbogă
țească și mai mult cunoștin
țele. Este un început bun, cu. 
mari posibilități de dezvolta
re, pentru a face joile tinere
tului cît mai plăcute, mai in
structive și atrăgătoare.

sînt elevi la 
studiază cărți

consfătuirii au 
brigăzilor care

au 
res- 
alte

lor, iar unii dintre membrii 
brigăzilor care n-au reușit să 
îndeplinească toate angaja
mentele, s-au angajat ca în 
lunile următoare să lupte pen
tru a câștiga și ele titlul de 
colectiv de muncă fruntaș.

La decernarea titlului 
fost invitați și numeroși 
perisabili de brigăzi din 
întreprinderi din oraș.

...După cum se vede, comi
tetul orășenesc U. T. M. s-a 
preocupat în mod serios și 
multilateral de organizarea 
întrecerii pentru titlul de co
lectiv de muncă fruntaș, a 
ajutat organizațiile U.T.M.

Se constată însă în munca 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Galați în ultimul timp și une
le deficiente. Să luăm de 
pildă numărul de 26 de bri
găzi declarate colective de 
muncă fruntașe, din cele 192 
cîte există în oraș. ~ 
de la comitetul
U.T.M. ne explicau că atri
buirea titlului numai acestor 
brigăzi se datorește exigenței 
cu care a fost făcută analiza. 
Aceasta este foarte bine, și în 
continuare trebuie procedat la 
fel de exigent. Nu e mai puțin 
adevărat însă Că unii mem
bri ai comitetului orășenesc 
se declară mulțumiți cu acest 
număr de brigăzi care au reu
șit să devină colective de 
muncă fruntașe. Așa se face 
că, după ce în fiecare între
prindere s-a făcut acum 30-40 
de zile prima analiză a re
zultatelor și a fost decernat 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș celor 26 brigăzi, preo
cuparea comitetului orășe-

Tovarășii 
orășenesc

nesc U.T.M. a început să slă
bească, întrecerea n-a mai 
fast urmărită cu perseveren
ța din prima perioadă, co
mitetele U.T.M. au simțit mai 
puțin, în ultimul timp, aju
torul în această privință.

Există organizații U. T. M. 
cum sânt cele de la întreprin
derea „Brateșul**, întreprinde
rea de plase și unelte pescă
rești, întreprinderea de sîr- 
mă, cuie și lanțuri și altele 
unde organizarea 
s-a făcut mai slab, nu întot
deauna criteriile în întrecere 
au fost bine concretizate. Si
tuația se datorește și faptului 
că unii membri ai comitetului 
orășenesc U.T.M. au acordat 
mai puțin ajutor acestor orga
nizații U.T.M. Situații simila
re se întâlnesc și printre bri
găzile de tineri constructori, 
foarte numeroase de altfel la 
Galați. Comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a limitat mai mult 
— în mod inexplicabil — la a-i 
sfătui pe tinerii de pe șantie
re, fără a-i ajuta suficient în 
mod practic, concret să orga
nizeze activitatea brigăzilor, 
să le antreneze 
pentru titlul de 
muncă fruntaș.

Așa cum am 
riența Comitetului orășenesc 
U.T.M. Galați în organizarea 
întrecerii pentru titlul de co
lectiv de muncă fruntaș este 
fructuoasă. Va trebui numai 
ca ea să fie generalizată și 
permanentizată, pentru ca or
ganizațiile U.T.M. să-i poată 
mobiliza și mai mulț pe tineri 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producția.

Vineri 22 septembrie 
la cinematograful „LUMINA1 
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Lumina la fereastră
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O produefie a studioului cinematografic 
din Odesa

In completare filmul documentar în culori

.Povestiri din lumea Mării Hegre
O producție a studioului „Al. Sahia"



Deschiderea celei de-a XVI-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Corespondență specială:

Sala Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
cunoaște animația obișnuită 
fiecărei deschideri de sesiune. 
1.000 de delegați din 99 de 
țări sînt prezenți pe locurile 
rezervate fiecărui stat mem
bru în O.N.U.

Ora 15 (ora locală). Preșe
dintele celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Boland, declară deschisă ac
tuala sesiune. Prima ședință 
care a durat doar aproximativ 
o jumătate de oră a fost con
sacrată memoriei lui Dag Ha- 
mmarskjaeld. Următoarea șe
dință va avea loc miercuri, ora 
10,30.

Sesiunea a 16-a a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite se deschide în
tr-un moment internațional de 
o deosebită intensitate. Lupta

țărilor socialiste pentru regle
mentarea principalelor pro
bleme internaționale, pentru 
înfrînarea politicii agresive 
imperialiste, se oglindește din 
plin pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni.

Printre primele probleme 
care vor fi dezbătute în ca
drul discuției generale se va 
afla problema dezarmării ge
nerale și totale, problemă în
scrisă pentru a treia oară 
succesiv în ultimii ani pe or
dinea de zi a Adunării Gene
rale de către Uniunea Sovie
tică.

De asemenea, pe ordinea de 
zi este înscrisă problema în
deplinirii prevederilor Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale, adoptată 
de către sesiunea precedentă 
a Adunării Generale. Eveni
mentele survenite în acest răs

Pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze 

în 0. N. U.

timp : agresiunea imperialistă 
în Congo, agresiunea franceză 
împotriva Tunisiei, evoluția în 
problema algeriană, continua
rea agresiunii împotriva po
porului angolez ș.a.m.d., su
bliniază întrutotul actualita
tea deosebită a acestei ches
tiuni. Numeroase alte puncte 
de pe ordinea de zi sînt de 
altminteri consacrate proble
melor luptei de eliberare na
țională ce se desfășoară în A- 
sia. Africa, America Latină.

Este important de consem
nat faptul că în cadrul sesiu
nii urmează să aibă loc un 
schimb de păreri cu privire la 
problema germană și alte pro
bleme între conducătorii de
legațiilor sovietică și ame
ricană.

Delegația Uniunii Sovietice 
a cerut includerea pe ordinea 
de zi a problemei restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U., problemă 
a cărei soluționare este cerută 
de un mare număr de state 
de pe toate continentele.

Viața cere ca în activitatea 
Organizației Națiunilor Unite 
să se reflecte schimbările pe
trecute pe arena internaționa
lă. Propunerile sovietice pri
vind reorganizarea aparatului 
executiv al O.N.U. se bucură 
de un sprijin larg în rînduri- 
le opiniei publice internațio
nale.

Se înțelege foarte bine că 
rezultatul schimbului de pă
reri în problema germană și 
succesul întregii sesiuni de
pinde în mare măsură de po
ziția pe care o vor adopta re
prezentanții S.U.A., Angliei și 
Franței.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. este chemată 
să-și aducă o contribuție im
portantă la reglementarea 
principalelor probleme inter
naționale. Oamenii de stat în
truniți la această sesiune au 
datoria să depună eforturi 
pentru îndepărtarea pericolu
lui unui război racheto-nucle- 
ar.

Victoria va fi inevitabil
Scrisoarea lui A. A. Gromîko adresată 

Secretariatului O. N. U.
NEW YORK 19 (Agerpres). 

TASS transmite: La 18 sep
tembrie, A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., conducătorul delega
ției sovietice la cea de-a 16-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a adresat Secretaria
tului O.N.U., din împuternici
rea guvernului sovietic, o seri- 
soare în care cere ca pe ordi
nea de zi a celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie inclusă proble
ma „Restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U.". La scrisoare este 
anexată următoarea notă ex
plicativă :

De aproape 12 ani unul din 
cele mai mari state din lume 
— Republica Populară Chine
ză — este îndepărtată în mod 
artificial și ilegal de la par
ticiparea la activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite. Acest 
lucru aduce un prejudiciu ire
parabil întregii activități a 
Organizației și îngreunează 
serios examinarea în O.N.U. 
a unor probleme internaționa
le importante ca dezarmarea 
generală și totală, lichidarea 
definitivă a sistemului colo
nial, dezvoltarea economică a 
țărilor slab dezvoltate și a 
altor probleme pentru a căror 
rezolvare este nevoie de efor
turile colective ale tuturor 
statelor.

Aceasta se datorește faptu
lui că guvernele unor state 
membre ale O.N.U. și în pri
mul rînd guvernul S.U.A. folo
sesc, fără a ține seama de pre
vederile Cartei O.N.U., toate 
mijloacele pentru a-i împiedi
ca pe reprezentanții R. P. Chi
neze să participe la lucrările 
Organizației Națiunilor Unite 
numai pentru simplul fapt că 
S.U.A. au o atitudine negati
vă față de orînduirea de stat 
instaurată prin voința mare
lui popor chinez. Se știe că 
China este unul din statele 
fondatoare ale Organizației 
Națiunilor Unite și membru 
permanent al Consiliului de 
Securitate căruia îi revine 
principala răspundere pentru 
menținerea păcii și securității 
internaționale. în prezent însă, 
din cauza unei încălcări vădi
te a Cartei O.N.U.. Republica 
Populară Chineză nu are po
sibilitatea să ocupe locul ce-i 
revine de drept în Organiza
ția Națiunilor Unite. Acest loc 
continuă să fie ocupat în mod 
ilegal de persoane reprezen- 
tînd clica ciankaișistă asvîrli- 
tă de mult peste bord de po
porul chinez.

Trebuie subliniat de aseme
nea că, în cei 12 ani ai exis

tenței sale Republica Populară 
Chineză a obținut succese 
mari în domeniile politic, eco
nomic și social. Politica ex
ternă de pace urmată de gu
vernul Republicii Populare 
Chineze, rolul an de an mai 
important al Chinei în relați
ile internaționale sînt recu
noscute de state membre ale 
O.N.U. din Asia, Africa, Ame
rica Latină și de pe celelalte 
continente.

Restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U- și alungarea 
din O N U. a persoanelor care 
nu reprezintă China ar consti
tui o contribuție serioasă la 
însănătoșirea generală a situa
ției internaționale, ar înlesni 
îndeplinirea de către O.N.U. 
a multor sarcini importante 
care decurg din Carta ei, ar 
crea condiții mai favorabile 
pentru colaborarea internațio
nală.

Tărăgănarea în continuare a 
soluționării pozitive a proble
mei reprezentării Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. 
este absolut intolerabilă.

Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste consi
deră necesar ca Adunarea Ge
nerală să examineze în cadrul 
actualei sesiuni problema re
stabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chi
neze în O.N.U. și a îndepăr
tării din toate organele O.N.U. 
a reprezentanților clicii cian- 
kaișiste care ocupă în mod 
ilegal locul Chinei în Organi
zația Națiunilor Unite.

de partea popoarelor 
iubitoare de pace

Cuvmtarea tovarășului Todor Jivkov
SOFIA 19 (Agerpres). — B.T.A. 

transmite : Tn momentul de față, 
cea mai urgentă problemă a re
lațiilor internaționale, care fră- 
mîntă întreaga omenire, este pro
blema semnării Tratatului de pace 
cu Germania și a normalizării 
situației din Berlinul occidental, 
a declarat Todor Jivkov, prim se
cretar al C.C. al P. C. Bulgar în 
raportul cu privire la situația in
ternațională și internă pe care l-a 
prezentat în cadrul activului oră
șenesc Sofia în seara zilei de 18 
septembrie.

Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, care se bucură 
de sprijinul forțelor păcii din în
treaga lume, au hotărît în mod 
ferm să împiedice un al doilea 
Munchen.

Dacă cercurile guvernante ale 
țărilor capitaliste occidentale nu 
vor vrea să semneze Tratatul de 
pace cu Germania, dacă ele nu 
vor vrea să lichideze rămășițele 
celui de-al doilea război mon
dial, guvernul nostru, împreună 
cu guvernele Uniunii Sovietice și 
ale altor țări socialiste și intere
sate, va semna Tratatul de pace 
cu guvernul Republicii Democrate 
Germane, a subliniat T. Jivkov.

Referindu-se în continuare la 
politica cercurilor conducătoare 
din Grecia și Turcia, T. Jivkov a 
spus :

Cu participarea flotei a șasea 
americane, a parașutiștilor și altor 
unități militare americane, guver-

nele Greciei și Turciei desfășoară 
în Tracia de sud manevre mili
tare îndreptate împotriva Bulgariei 
și a întregului lagăr socialist. Ast
fel răspund aceste cercuri la re
petatele noastre propuneri cu 
privire la transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, înfr-o zonă 
în care să nu existe arme ato
mice și rachete. Este absolut evi- 
denf că unele cercuri influente 
din aceste țări au încetat de mplf 
să mai țină seama de interesele 
popoarelor lor și ale păcii gene
rale și sînt gata, pentru a face 
jocul forțelor imperialiste străine, 
să transforme din nou Balcanii 
înfr-un bufoi de pulbere, în arena 
unui război pustiitor în care s-ar 
folosi rachete și arme nucleare.

Comitetul Central al Partidului 
și guvernul nostru nu pot să pri
vească cu indiferență toate a- 
cestea, a arătat T. Jivkov. Cu a- 
juforul Uniunii Sovietice și al ce
lorlalte țări membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, ele iau și 
vor lua toate măsurile necesare, 
dictate de situație, în vederea în
tăririi continue a invincibilei pu
teri de apărare a țării noastre.

Victoria, a declarat T. Jivkov, 
va fi inevitabil de partea po
poarelor iubitoare de pace, de 
partea socialismului. Pentru a- 
ceasta victorie poporul nostru, 
împreună cu celelalte popoare ale 
lagărului socialist, a luptat și va 
lupta cu toate forțele și cu ho- 
tărîre neclintită.

ANGLIA: Peste 1300 de participanți ia demonstrația 
împotriva înarmării nucleare au fost arestați

LONDRA 19 (Agerpres). — 
în pofida amenințărilor auto
rităților, mii de adversari ai 
înarmării nucleare a Angliei 
au participat la ■ demonstrația 
din Piața Trafalgar care a 
durat peste șapte ore și s-a 
încheiat în dimineața zilei de 
18 septembrie.

Peste 1.300 de persoane au 
fost arestate și deferite jus
tiției.

Dis-de-dimineață la tribuna
lul din strada Bow a început 
judecarea procesului partici- 
panților la demonstrația din 
17 septembrie-

Demonstranții care au fost 
aduși Ia tribunal în mașinile

poliției, au fost salutați de 
mulțimea adunată pe stradă

Judecătorul i-a condamnat 
pe participanții la demonstra
ție la amenzi-

La un alt tribunal londonez, 
cel de pe strada Malborough, 
actrița Patricia Birk a decla
rat : Datoria mea ca mamă a 
trei copii este de a protesta 
împotriva politicii de asasina
re în masă care va deveni o 
realitate dacă noi, poporul, nu 
o vom preîntâmpina. Dacă va 
fi nevoie voi participa la noi 
demonstrații de protest. Tri
bunalul a condamnat-o la a- 
mendă.

Pînă la pauza de prînz, zece

tribunale din Londra au jude
cat peste 500 de arestați.

La 18 septembrie în orașul 
Dunoon (Scoția) a continuat 
judecarea procesului intentat 
participanților la demonstra
ția de protest, care a avut loc 
în fața bazei americane de la 
Holy Loch. Aici, în fața in
stanței vor compare 260 de 
particlpanți la demonstrație. 
Spre ora 12 se încheiase jude
carea proceselor a 97 de de
monstranți care au fost con
damnați la amenzi mari. P. 
Arrowemith, imul din membrii 
„Comitetului celor 100”, a fost 
condamnat, ca organizator al 
demonstrației, la trei luni în
chisoare.

Conferința Uniunii
Interparlamentare

Intervențiile reprezentanților
R. P. Romîne

BRUXELLES 19 Corespondentul 
Agerpres transmite : In după-a- 
miaza zilei de 18 septembrie cea 
de-a 50-a Conferință a Uniunii 
Interparlamentare a trecut la dez
baterea celui de-al patrulea punct 
al ordinei de zi intitulat: „Impor
tanța ajutorului economic interna
țional pentru țările care și-au do- 
bîndit recent independența".

Luînd cuvîntul pe marginea a- 
cestui punct al ordinei de zi, prof, 
univ. Traian lonașcu, membru al 
delegației R.P. Romîne, a scos în 
evidență marea importanță pe 
care o au schimburile comerciale 
și economice cu țările care și-au 
dobîndif recent independența.

Referindu-se la așa-numitul „a- 
jutor" furnizat de către S.U.A. a- 
cesfor țări, vorbitorul a scos în 
evidență faptul că o treime din 
suma acordată de Statele Unite 
țărilor slab dezvoltate este desti
nată ajutorului militar. Celelalte 
două treimi sînt destinate nu dez
voltării întregii economii a acestor 
țări, ci dezvoltării acelor ramuri

In ianuarie 1962:
Conlerinfa 
panafricană 
a tineretului

Rezoluția Congresului 
Tineretuiui din Guineea

In rezoluția celui de-al 
II-lea Congres al Tine
retului din Guineea, 

care a luat sfîrșit la Conakri 
se arată printre altele că ti
neretul din Guineea participă 
activ la construirea vieții noi 
în țară, la întărirea indepen
denței naționale a Republicii 
Guineea, la dezvoltarea eco
nomiei și culturii sale. în re
zoluție se subliniază necesi
tatea luptei împotriva analfa
betismului, moștenire a colo
nialismului, precum și pentru 
crearea unei rețele de biblio
teci, școli muzicale și de artă 
plastică.

Congresul a Însărcinat con
ducerea organizației naționale 
de tineret să organizeze în ia- 

I nuarle 19S2 conferința pan- 
i africană a tineretului la Co
nakry și să organizeze, de a- 
semenea, cel de-al doilea 
festival al tineretului african.

Congresul și-a confirmat so
lidaritatea sa cu tineretul 
luptător din Algeria, Angola, 
Tunisia, Guineea portugheză 
și toate țările africane care 
desfășoară lupta pentru inde
pendență. Congresul a subli
niat cu satisfacție contribuția 
pozitivă a delegațiilor Guineei 
la lucrările Forumului mondial 
al tineretului, la Seminarul 
de la Casablanca și la Comi
tetul de pregătire al celui 
de-al VHI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor.

Congresul a hotărît să cre
eze un comitet național de 
pregătire șl să asigure parti
ciparea activă a tineretului 
Guineei la cel de-al VHI-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va a- 
vea loc la Helsinki în iulie 
1962.

Congresul a recomandat ti
neretului din Guineea să dez
volte relații permanente și 
cordiale cu tineretul demo
crat, antioolonialist și antiim- 
perialist din întreaga lume.

Uniți în lupta 
pentru pace

în care sînt interesafe companiile 
și monopolurile americane.

După datele statistice oficiale, 
în perioada crizei economice din 
anii 1957—1958, ca urmare a re
ducerii prețului la materiile prime, 
țările slab dezvolfafe au pierdut 
aproape în întregime suma primifă 
din parfea O.N.U. sub formă de 
ajutor economic timp de 10 ani.

Tn încheierea declarației, sale, 
prof. univ. Traian lonașcu a men
ționat că O.N.U. poate juca un 
rol important în ce privește dez
voltarea multilaterală a economiei 
țărilor slab dezvoltate creînd un 
organism internațional de comerț. 
Acest organism ar trebui ca, indi
ferent de orînduirea socială și po
litică a țărilor participante și de 
gradul contribuției lor economice, 
să aplice principiul națiunii celei 
mai favorizate, să ducă la lichi
darea futuror restricțiilor din ca
drul schimburilor internaționale. 
Adoptarea unei astfel de măsuri 
ar contribui în mare măsură la sta
bilizarea unui clima; de pace, de 
înțelegere și de colaborare între 
state.

Luînd cuvîntul în seara zilei de 
18 septembrie în cadrul dezbate- 
terilor generale asupra situației 
învăjămîntului și a formării pro
fesionale și fehnice în țările eli
berate sau în curs de eliberare, 
Zoe Rigani, membru al delegației 
R. P. Romîne la cea 
Conferință a Uniunii 
mentare, a declarat 
continuă să susțină 
lupta dreaptă a popoarelor care 
s-au eliberat sau sînf în curs de 
eliberare, pentru consolidarea in
dependenței lor naționale, con- 
tinuînd în același fimp să le 
ofere un ajutor dezinteresat pen
tru formarea de cadre de specia
litate. Poporul romîn va studia cu 
cea mai mare bunăvoință și va 
acorda importanța cuvenită orică
ror cereri prezentate în acest 
sens în cadrul unor discuții bila
terale.

de-a 50-a 
Interparla- 

că Romînia 
și în viitor

La Bari a avut loc o de
monstrație în apărarea 
păcii. Cîteva mii de ti

neri muncitori, țărani și stu- 
denți au străbătut străzile 
centrale ale orașului scandînd: 
„Trăiască pacea!“, „Jos ba
zele cu reacție din Apulia". 
Apoi participanții la demon
strație s-au adunat pe una din 
străzile principale ale 
lui unde vorbitorii au 
tineretul italian la 

de acțiune în lupta 
pace.

orașu- 
chemat 
unitate 
pentru

Ursula și micuțul Petei mănincă cu poftă în sufrageria 
magazinului „Casa copiilor" din capitala R. D. Germane, 

Berlin.

Marele miting 
de la Phenian

PHENIAN 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
telegrafică coreeană, la 19 
septembrie a avut loc la Phe
nian, în piața Kim Ir Sen, un 
mare miting la care zeci de 
mii de locuitori ai capitalei 
R.P.D. Coreene au venit să-și 
exprime adeziunea la ho- 
tărîrile celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncii din 
Coreea și pentru a saluta de
legațiile partidelor comuniste 
și muncitorești care au parti
cipat la lucrările congresului.

întâmpinați cu urale de cei 
prezenți au luat loc la tribu-

MesajasB Im J* Goulart 
adresat poporuiua brazilian

BRASILIA 19 (Agerpres). — La
18 septembrie, președintele Joao 

Goulart a adresat poporului bra
zilian un mesaj cu prilejul celei 
de a 15-a aniversări a constitu
ției braziliene.

Chemînd pe toți brazilienii să 
lupfe penfru „combaterea cauzelor 
profunde care au dus la recenta 
criză polifico-militară", Goulart 
a subliniat că principalele obiec

tive ale acesfei lupfe sînt „reali
zarea reformei agrare, reprimarea 
abuzurilor puterii economice, 
controlul asupra capitalului străin 
și dreptul tuturor la învățămînt".

Președintele a spus că „auto
determinarea și neintervenția în 
treburile interne ale altor țări 
consfifuie principiile de bază ale 
politicii externe braziliene". El 
a chemat marile puteri să pună 
capăt cursei înarmărilor.

nă membrii Biroului Politie 
al noului C.C, al P.M.C., în 
frunte cu Kim Ir Sen și șefii 
delegațiilor partidelor frățești.

Mitingul a fost deschis de 
Ten Ir Len, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.C., vi
cepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, președintele Comite
tului po-pular orășenesc din 
Phenian.

A urmat la cuvînt Țoi E-n 
Ghen, vicepreședinte al C.C. 
al P.M.C. care a salutat în 
numele noului Comitet Cen
tral pe toți locuitorii Phenia
nului. El a exprimat profunde 
mulțumiri tuturor delegațiilor 
partidelor frățești și a trans
mis un călduros salut de luptă 
partidelor comuniste și mun
citorești din toate țările care 
și-au trimis 
Congres.

La miting 
F. R. Kozlov, 
sovietice.
La miting au mai luat cu

vîntul Den Siao-Pin, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful delegației 
P.C.C., Martinez Sanchez, unul 
din conducătorii organizațiilor 
revoluționare integrate din 
Cuba, și Leo Figueres, mem
bru în C.C. al P.C. Francez, 
șeful delegației 
cez.

După miting a 
demonstrație a

delegațiile ia

a luat cuvîntul 
șeful delegației

P. C. Fran-

Fotografia de mai sus înfăți
șează un aspect din viața 
plină de mizerie în care este 
obligată să trăiască majori

tatea poporului iranian.

avut loc o 
oamenilor 

muncii din Capitală care a 
durat mai bine de două ore 
și la care au participat 300 000 
de locuitori ai Phenianului.

Expoziție de artă
populară romînească

la Pekin
PEKIN 19 (Agerpres). — După 

cum anunță China Nouă, la 18 
septembrie, sub auspiciile Comi
tetului chinez penfru relații cul
turale cu străinătatea, Asociația 
pentru prietenia chino-romlnă și 
Uniunea artiștilor plastici s-a des
chis la Pekin o expoziție de artă 
populară romînească.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au fost de față Ciju 
Min, secretar general al Asociației 
pentru prietenia chino-romînă, Ciu 
Vu, vicepreședinte al Comitetului 
chinez pentru relații culturale cu 
străinătatea, membri ai Uniunii 
artiștilor plastici din China, însăr
cinatul cu afaceri al ambasadei 
romîne la Pekin, precum și mem
bri ai ambasadelor altor țări so
cialiste.

Amănunte despre prăbușirea 
avionului în care se afla

Eșecul lui Adenauer
Zgomotosul bilei electoral din 

Germania occidentală și-a 
consumat ultimul act. Afi

șele de propagandă, încărcate de 
promisiuni, jurăminte și reproșuri, 
au devenit niște vechituri uitate 
pe zidurile caselor și pe imense
le panouri amenajate în locurile 
populate. Aprigele dueluri verbale 
ce tulburau eterul s-au potolit. 
Apele au revenit la matcă . ..

Acum este rîndul comentatori
lor să tălmăcească înțelesurile 
cifrelor ce exprimă rezultatele fi
nale ale scrutinului. Chiar și la un 
examen sumar al rezultatelor se 
desprinde o primă concluzie deo
sebit de importantă : partidul lui 
Adenauer a pierdut majoritatea 
absolută pe care o deținea în 
Bundestag. Pierderile de voturi 
sîni simțitoare. Tn loc de 270^ de 
deputați, gruparea adenaueristă nu 
va avea pe băncile parlamentare 
decît 241. Fără îndoială, acest re
gres simțitor este un indiciu că 
pături importante ale populației 
vest-germane înțeleg consecințe
le nefaste ale politicii de „război 
rece“ a lui Adenauer. Situația din 
Germania occidentală a limitat ta 
maximum posibilitățile alegătoru
lui de a se exprima. Desfășurată 
sub semnul isteriei războinice în
treținută de Bonn, campania elec
torală a oferit spectacolul grotesc 
al luptei pentru putere între trei 

partide (creștin-democrat, social
democrat și liber-democrat) ce 
prezentau programe în linii ge
nerale asemănătoare. Alterna
tiva : Adenauer sau Brandt 
nu însemna pentru alegăto
rul vest-german decît o deo
sebire de persoane și nicidecum 
de politică. Nu-i de mirare că în 
aceste condiții, aparatul de pro
pagandă al partidelor rivale a 
insistat asupra diferențelor de . . . 
vîrstă. Cu toafe acestea, numeroși 
alegători au ținut să voteze îm
potriva lui Adenauer spre a de
monstra astfel dezaprobarea lor 
față de o politică ce nu are ni
mic comun cu interesele poporu
lui german. în mod just „NEUE 
RHEIN ZEITUNG" scria că „alege
rile au fost pierdute de Konrad A- 
denauer". Ziarul vest-german „DIE 
WELT" vorbește de „înfrîngerea 
simțitoare" a creștin-democraților, 
în vreme ce „L'AURORE" consta
tă diplomatic dar cu amărăciune 
că „partidul bătrînului cancelar 
este deci în regres". Presa brita
nică a reacționat mai clar: „Aden
auer a suferit o înfrîngere" — a 
scris într-un titlul mare „DAILY 
EXPRESS".

Dacă Adenauer a fost înfrînf, în 
schimb Brandt nu se poate consi
dera un victorios. Insuccesul socia
liștilor în încercarea de a cuceri 
majoritatea parlamentară se dafo- 

rește faptului că ei au prezentat 
un program ce seamănă leit cu 
cel a| lui Adenauer, că au căutat 
chiar să-I depășească în agresivi
tate pe actualul cancelar. Un fapt 
remarcabil îl con
stituie votul celor 
607.836 alegători 
în favoarea Uniu
nii Germane a 
păcii, singurul par
tid vest-german 
care s-a pronunțat 
ferm împotriva lui 
Adenauer, pentru 
reglementarea paș
nică a problemei 
germane. Uniunea 
Germană a Păcii, 
care nu există de
cît de nouă luni, 
și-a desfășurat 
campania electora
lă în condițiile 
unei terori poli
țienești de un au
tentic tip hifierisf.

Presa occiden
tală încearcă în 
prezent să antici
peze configurația 
viitorului cabinet 
vest-german. Un 
lucru este cert:

partidul lui Adenauer nu va 
putea forma singur guvernul 
deoarece nu dispune în Bun
destag de majoritatea necesa
ră. Adenauer a respins perspecti
va unei coaliții cu> social-demo- 
crații și a lăsat deschisă portița 
unei colaborări cu liber-democra- 
ții. Dar, cum subliniază „ASSO
CIATED PRESS" într-un comenta
riu „atit socialiștii cit și liberalii 
sînt împotriva menținerii lui Aden
auer în postul de cancelar. Ei a- 
firmă că vor refuza să participe 
la o coaliție înainte ca acesta 
să se retragă". Agenția americană 

- Schimbați regimul, d-le cancelar! Scă
deți văzînd cu ochii !! !

desen de V. VASILIU

relevă că „dacă Adenauer va ră- 
mîne sau nu cancelar al Germa
niei occidentale — aceasta este 
marea întrebare care se pune în 
capitala Germaniei federale." Iar 
„KOELNISCHE RUNDSCHAU" a- 
preciază ca „cel mai semnificativ 
aspect al alegerilor din 17 sep
tembrie faptul că se pune proble
ma unui nou cancelar". Trebuie 
menționat că acest ziar este sfrîns 
legat de cercuri influente din 
partidul lui Adenauer.

Agenția vest-germană D.P.A. — 
și nu numai ea — a pus în circu
lație numele lui Erhard, actualul 
ministru al economiei, ca even
tual succesor al lui Adenauer. 
Trebuie să fie limpede că cu Er
hard sau Adenauer în fruntea ca
binetului, Bonnul nu promite nici 
o modificare de politică. Politi
cienii revanșarzi nu vor să des
prindă nici un fel de învățăminte 
din semnificațiile scrutinului și 
din evoluția evenimentelor inter
naționale. Ei se întrec în a asigu
ra Washingtonul că Bonnul va con
tinua aceeași politică agresivă, că 
nimic nu se va schimba. Cu toate 
acestea, potrivit agenției D.P.A., 
„cercurile politice din capitala 
S.U.A. întîmpină cu o oarecare 
îngrijorare apropiatele tratative 
pentru formarea guvernului de la 
Bonn".

Nu trebuie omisă insă încăpă- 
țînarea lui Adenauer. Tn ciuda fap
tului că se apropie de 90 de ani, 
el nu vrea să se despartă de pu
tere. Tocmai de aceea nu sînt ex
cluse noi manevre ale sale, con
jugale cu cele ale protectorilor 
săi americani, cu scopul de a 
păstra postul de cancelar federal. 
Ziarul burghez italian „IL MESSA- 
GERO" scria despre Adenauer: 
„înainte de a se lăsa scos din 
funcție, el se va strădui să exploa

teze posibilitățile de manevră pe 
care i le va oferi situația . .."

Opinia publică consideră că 
scrutinul de duminică din Germa
nia ocidentală a demonstrat des
tul de convingător lipsa de popu
laritate a politicii lui Adenauer — 
politică de reînarmare, revanșardă, 
ostilă păcii, politică potrivnică 
reglementării pașnice a problemei 
germane prin încheierea unui tra
tat de pace cu cele două state 
germane. Adenauer s-a prezentat 
în alegeri drept candidatul nr. 1 
al celor mai negre forțe revanșar
de, al capitalului monopolist vest- 
german și al Departamentului de 
Stat al S.U.A. înfrîngerea lui este 
o înfrîngere a tuturor acestor 
forțe. Din nefericire, mecanismul 
„democrației" burgheze în varian
ta sa vest-germană este astfel a- 
ranjat îneît repercusiunile scruti
nului sub aspectul politicii gu
vernamentale să fie aproape 
egale cu zero. Probabil cîțiva 
miniștri își vor pierde sluj
bele trecînd de pe statele de 
salarii ale sfatului pe cele ale 
monopolurilor, iar un număr de 
alte cîteva persoane vor parcurge 
un drum invers: de pe statele de 
salarii ale monopolurilor pe cele 
ale statului. Tn rest — politica 
agresivă a Bonnului va rămîne ne
schimbată. Va rămîne așa cum o 
dictează interesele celor ce au 
transformat Germania occidentală 
într-un stat militarist și revan
șard.

Intr-un moment în care proble
ma germană se află în atenția 
popoarelor, semnificațiile votului 
de duminică capătă o importanță 
deosebită. Poate tocmai de aceea 
se vorbește de o „oarecare în
grijorare" la Washington ...

EUGENIU OBREA

D. Hammarskjoeld
LEOPOLDVILLE 19 (Ager

pres). — Singurul pasager 
care a rămas în viață în urma 
catastrofei avionului în care 
se afla Dag Hammarskjoeld a 
făcut o declarație în legătură 
cu împrejurările prăbușirii 
avionului.

După cum transmite cores
pondentul agenției U.P.I., a- 
cest pasager, care făcea parte 
din garda personală a lui 
Hammarskjoeld, a declarat că 
în avion s-a produs o explo
zie, după care au urmat mai 
multe explozii de intensitate 
mai mică. Apoi avionul s-a 
prăbușit. După cum a declarat 
reprezentantul O.N.U., el nu 
exclude posibilitatea ca avio
nul să se fi prăbușit ca ur

MOSCOVA. - La 19 sep
tembrie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R S-S , l-a primit 
la Kremlin pe Paul Henri 
Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și minis
trul Afacerilor Externe al 
Belgiei.

NEW YORK. - La 18 sep
tembrie a avut loc la Carne- 
gie-Hall un miting de doliu 
închinat memoriei lui William 
Foster, eminent activist al 

mare a unei diversiuni sau să 
fi fost doborît. Coresponden
tul agenției Associated Press 
transmite că reprezentantul 
O.N.U. a adăugat: „în toată 
această treabă sînt multe lu
cruri stranii".

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). Agenția Reuter transmi
te : Potrivit unor informa
ții din Brazzaville, apara- 

, tul DC-6 care s-a prăbușit 
provocînd moartea lui Dag 
Hammarskjoeld fusese ava
riat încă de sîmbătă de focul 
unor mitraliere deasupra ora
șului Elisabethville. Unul din 
cele patru motoare suferise a- 
varii, trebuind să fie reparat 
înainte de ultimul zbor.

mișcării muncitorești ameri
cane. președintele de onoare 
al Partidului Comunist din 
S.U.A.

MOSCOVA. — La 19 sep
tembrie, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, a primit de
legația guvernamentală a Re
publicii Congo (cu capitala 
la Brazzaville), la rugămintea 
șefului acestei delegații, mi
nistrul Planificării, Massam- 
ba-Deba.
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