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Vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
și a altor conducători de partid și de stat

în regiunea lași

Vineri 22 septembrie 1961

inerii de Ia Uzinele „Tudor Vladimirescu" din Capitală, în dorința de a împărtăși experiența proprie în aplicarea inițiativei : 
„Pentru o bună organi
zare a locului de muncă, cu
rățenie și atitudine civilizată 
în producție", au propus tinerilor de la Uzinele de motoare electrice și Uzinele „Vasile Roaită" să facă un schimb de experiență. Forma concretă a acestui schimb de experiență au constituit-o vizitele reciproce. La început un grup de tineri de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" au vizitat pe tinerii de la Uzinele de motoare electrice. Aici, oaspeții au văzut că inițiativa nu este pe deplin înțeleasă și au făcut o serie de observații privind îndeosebi activitatea tinerilor din secția strungărie.Multe discuții s-au purtat în această secție în jurul îngrijirii mașinilor, aranjării sculelor, organizării locului de muncă, pregătirii pieselor pentru prelucrat etc.— Organizarea locului

avantaje, sporind productivitatea muncii.Vizitînd secția, tinerii de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" au remarcat în unele locuri oarecari aglomerări de piese care ocupau și locurile de trecere.La sfîrșitul vizitei, tinerii de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" au invitat gazdele ca de altfel și pe tinerii de la Uzinele „Vasile Roaită" la care de asemenea au fost în vizită, să vină la ei în uzină și să vadă în mod concret cum este aplicată inițiativa, care este experiența căpătată în acest domeniu.
Despre aplicarea 

inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Tudor 

Vladimirescu" 
în cîteva întreprinderi 

din Capitală

de muncă — spunea Tudor Nicolae, strungar la Uzinele „Tudor Vladimirescu" tinerilor din brigada lui Paul Sipos înseamnă o acțiune complexă care sprijină îndeplinirea la timp a sarcinilor de producție. în primul rînd sculele trebuie să fie în ordine, nu așa cum le are în dulap tovarășul Enache Lucian. Piesele de prelucrat să se afle la îndemînă, așezate frumos în stivă, pentru a nu pierde timp căutîndu-le în dreapta și-n stingă. Adunînd minutele cîștigate atunci cînd sculele sînt în ordine, ascuțite și la locul lor, cînd piesele sînt la îndemînă. poți obține mari
e

In regiunea Ploiești 

Alte întreprinderi 
și-au îndeplinit mai 
înainte planul pe 

primele trei trimestre
Minerii din exploatările car

bonifere ale trustului „Mun
tenia" au îndeplinit cu 12 zile 
înainte de termen planul de 
producție pe primele 3 tri
mestre ale anului în curs. Spo
rind randamentul pe fiecare 
post și gospodărind cu grijă 
materialele, minerii acestui 
trust au realizat în primele 8 
luni economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
1.283.000 lei. Față de anul tre
cut, prețul de cost pe tona de 
cărbune extras a fost redus 
cu 100 lei, iar calitatea cărbu
nelui a fost îmbunătățită, pro
centul de cenușe fiind cu 
peste 2 la sută mai mic decît 
cel admis.

Zilele acestea au mai rapor
tat îndeplinirea planului pe 
primele 9 luni colectivele U- 
zinelor metalurgice „I. C. Fri
mu" din Sinaia, Uzinelor de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
schelei petroliere Moreni, ra
finăriei din Cîmpina. Aceste 
unități se alătură celor 84 de 
întreprinderi economice din 
regiunea Ploiești care au a- 
nunțat mai înainte îndeplini
rea planului de producție pe 
cele trei trimestre. Potrivit 
datelor primite pînă acum la 
Direcția regională de statisti
că Ploiești, colectivele între
prinderilor din regiune au ob
ținut în numai 8 luni econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 
90.000,000 lei.

(Agerpres)

Tinerii de la „Tudor Vladimirescu" au poposit și la Uzinele „Vasile Roaită". Dintru început aici s-a constatat mai multă preocupare pentru apli" carea inițiativei. In unele secții există mai multă ordine, unii tineri își păstrează cu mai multă grijă mașinile. Dar a te limita la atît, înseamnă a face lucrul doar pe jumătate. în brigada lui Niță Ion, ca și în alte brigăzi, spiritul de organizare a muncii nu este la nivelul cerințelor. Nu este organizată o urmărire precisă a sarcinilor fiecărui om. Brigăzile nu lucrează pe faze de operații.Despre propria lor experiență în această direcție, au vorbit însă cel mai bine tinerii de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" chiar la ei în uzină, cînd au primit vizita de răspuns a tinerilor de la „Vasile Roaită" și de la Uzinele de motoare electrice.Pe vizitatori (secretari ai organizațiilor de bază U.T.M., responsabili de brigăzi, maiștri, ingineri) strungăria Uzinelor „Tudor Vladimirescu" i-a impresionat în mod deosebit. De la un capăt la celălalt al halei un drum curat de acces, trasat cu alb. De o parte și de alta, mașinile, vopsite în aceeași culoare cu dulapurile de scule, strălucesc. Lingă fiecare mașină sînt flori iar la fereastră perdele. Este plăcut, firește, să lucrezi într-o astfel de secție. Toate acestea dezvoltă dragostea pentru frumos, cultivă la tineri calități noi. Dar asta nu 
e totul. Aplicarea Inițiativei

înseamnă o mai bună organizare a muncii, gospodărirea locului pe care muncești, îngrijirea mașinilor. Și despre aceste lucruri li s-a vorbit oaspeților în mod amănunțit. Responsabilii de brigăzi au a- rătat vizitatorilor cum. organizează munca pe faze de operații pentru a cointeresa pe toți tinerii, le-au vorbit despre îngrijirea și curățenia mașinilor care se face în fiecare zi, la lăsarea lucrului. Buna organizare a locului de muncă al fiecărui strungar în parte așa cum este în brigada lui Tudor Nicol ae, și la mulți alți tineri, . se reflectă în organizarea generală a secției. Inginerul Ștefan Ștefaniu de la Uzinele „Vasile Roaită“ notează cu plăcere că secția are un decalaj de peste o lună de zile față de montaj ceea ce înseamnă asigurarea unor condiții importante ca piesele să fie de calitate- Mai constată că piesele executate sînt așezate pe loturi într-o magazie, că aprovizionarea se face în mod ritmic de către responsabilii de brigăzi dintr-o magazie auxiliară etc. Tudor Ni- colae îi arătă lui Enache ■ dulapul său pentru scule. Maistrul Bădoi Constantin îi explică lui Nicolae Marin, secretarul organizației U. T. M. din secția strungărie a Uzinelor de motoare electrice, că spiritul gospodăresc în secție se explică și prin aceea că fiecare tî- năr vede în locul său de muncă locul unde-și petrece o parte din timpul său și care poate să-i ofere numeroase bucurii.— Aplicarea acestei inițiative — spune maistrul Bădoi — are o mare valoare pentru tineri. Ea duce la dezvoltarea în rîndurile lor a spiritului de gospodari, de buni organizatori, îi învață să fie economi, să privească munca prin prisma intereselor uzinei. Tocmai de aceea inițiativa a fost introdusă ca obiectiv de seamă în întrecerea brigăzilor pentru obținerea titlului de colectiv de muncă fruntaș.Oaspeții au privit apoi cu plăcere panourile care popularizează fruntașii, graficele ce indică rezultatele brigăzilor. Au aflat totodată că un sprijin serios în aplicarea inițiativei îl constitue activitatea posturilor utemiste de control- Prin activitatea lor. în special prin raiduri, posturile sesizează unele situații critice în legătură cu organizarea muncii, curățenia sau dis-ci-
V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. IV-a)

Lecția pentru mîine a lost învățată. Dana Ionescu clasa a IV-a B. a școlii de 7 ani nr. 5 din Capitală, își mai aruncă totuși încă o dată ochii asupra cărții. Să nu-i scape nimic din ceea ce consemnează noul manual. Apoi, la joacăl Foto: G. PREPELIȚA
A

înapoierea de la Phenian a delegatei 
Comitetului Central al P. M. R.Joi dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Phenian, delegația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn condusă de tovarășul Chivu Stoica*  membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., care a participat la lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea.La sosire, pe aeroportul Bă-’ neasa se aflau tovarășii Alexandru Drăghici, Ștefan Voi- tec. Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid.Au fost de față Li Dea Hon, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R.P.D. Coreene la București, și membrii ambasadei coreene, precum și G.E. Cebotariov, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.

★în drum spre patrie, delegația a trecut prin Moscova.

La' aerodromul Seremetievo, delegația a fost salutată de N. M. Șvernik, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., de activiști ai C.C. al P.C.U.S.Au fost prezenți de asemenea reprezentanți ai ambasadei R. P. Romine și ai ambasadei R.P.D. Coreene la Moscova. (Agerpres)

In cursul dimineții de joi, tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu Dej, Emil Bodnăraș, Leonte 
Răutu, Alexandru Bîrlădeanu, Gh. Gaston 
Marin, C. Tuzu, N. Bădescu și persoanele care 
îi însoțesc au fost oaspeții colectiviștilor din 
satul Pribești raionul Vaslui, care au făcut 
conducătorilor de partid șl de stat o entu
ziastă manifestare de dragoste.

Inapoindu-se Ia Iași, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători de partid 
și de stat au vizitat Universitatea „Al- I- 
Cuza“. în fața clădirii ei au fost intimpinați 
cu bucurie de cadrele didactice, de un mare 
număr de studenți și de cetățeni ai orașului 
care i-au ovaționat îndelung și 
buchete de flori.

în sala consiliului științific, în 
dreior didactice, printre care se
micieni, membri corespondenți ai Academiei, 
prof, univ- Ion Creangă, rectorul universită
ții ieșene a rostit un cuvînt de bun sosit, în-

le-au oferit

prezenta ca- 
aflau acade-

fățișînd istoricul acestui centru universitar și 
dezvoltarea sa în anii puterii populare, con
dițiile minunate de învățămînt și de cercetări 
științifice asigurate cadrelor didactice și stu
denților de către partid și guvern.

Răspunzind cuvintelor călduroase de salut 
adresate, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, în 
aplauzele puternice ale celor prezenți, le-a 
urat noi succese în activitatea lor didactică 
și științifică.

Conducătorii de partid și de stat s-au oprit 
apoi la noile cămine și cantine studențești, 
care sint gata să primească pe studenți în 
noul an universitar. Și aci, ca pretutindeni pe 
unde au trecut, oaspeții au fost înconjurați 
cu dragoste de numeroși ieșeni.

în cursul după-amiezii, conducătorii de par
tid și de stat au vizitat fabrica de antibiotice, 
o modernă unitate a industriei noastre socia
liste, precum și gospodăriile agricole de stat 
din Războieni și din Cotnari.

(Agerpres)

Recolta în hambare
sămînța sub brazdă!

Ritm intens 
la recoltarea 

culturilor tîrziiOamenii muncii de pe ogoarele regiunii Banat lucrează de zor la recoltarea culturilor tîrzii și pregătirea terenurilor pentru însămînțările de toamnă. în raioanele Dela și Sînni- colau Mare, de exemplu, recoltarea florii-soarelui s-a terminat. Pe întreaga regiune, a- ceastă lucrare a fost executată în proporție de peste 80 la sută. De asemenea, sfecla de zahăr a fost strînsă de pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată.în ultimele zile lucrătorii din G.A.S. și colectiviștii din regiunea Banat au intensificat și culesul porumbului, în special pe terenurile destinate în- sămînțărilor de toamnă. După recoltare, mecanizatorii execută pe aceste terenuri arăturile adinei. Pînă acum în Banat au fost efectuate lucrări de pregătire a terenului pe 102.000 hectare, cifră ce reprezintă aproape 30 la sută din suprafețele prevăzute pentru însămînțările de toamnă,(Agerpres)

In multe gospodă
rii agricole colective 
din regiunea Bucu
rești a început se
mănatul griului- 
Colectiviștii din co
muna Grindu, 
exemplu, au 
mînțat 
hectare
1.609 
Printre
care

do 
însă- 

100 
cele

peste
din 
prevăzute 

colectiviștii
au însămin- 

țat primele tarlale

cu grîu sînt și cei 
din localitățile Grin- 
dași, Manasia, Gîr- 
bovi, Buciumeni, 
Budești. Coconi și 
altele.

în această toam
nă, gospodăriile co
lective din regiune 
au prevăzut să in- 
sămînțeze cu grîu și 
secară 416 000 hec
tare, cu peste 30.000 
hectare mai mult 
decît în anul trecut.

Paralel cu semă
natul griului, conti
nuă și însămințarea 
celorlalte culturi de 
toamnă. Astfel, or
zul de toamnă a 
fost semănat pe 10 
la sută din suprafe
țele prevăzute, iar 
culturile furajere 
pentru masă verde 
pe mai mult de 25 
la sută.

„Micise încurcături
se evita

La început

Oi

Noua priveliște a Căii Griviței din Capitala. Foto : AGERPRES

Un important succes 
al siderurgiștilor 

hunedoreni

Din experiența Școlii medii din Bicaz 
în alcătuirea planului comun de activități 

culturale și sportive

începu) un nou an 
școlar. încă din pri
mele zile elevii 
și-au reluat preocu
pările de studiu și 
odată cu ele și pe 
desfășurarea diferi- 

educative. in a- 
elevii școlii

Siderurgiștii Combinatului 
din Hunedoara au înregistrat 
un nou succes în întrecerea 
socialistă pe care o desfă
șoară cu metalurgiștii reșițeni. 
Ei și-au îndeplinit angajamen
tul anual de a realiza, peste 
plan, 18.000,000 lei economii 
la prețul de cost.

O contribuție importantă la
realizarea acestui angajament' 
au adus-o furnaliștU, care au . 
dat mai mult de jumătate din - 
suma economisită pe combi
nat. Aceste economii au lost 
obținute datorită reducerii 
consumului de cocs, energiei 
electrice și a altor consumuri.

Importante economii au fost 
obținute și de către lamino- 
riști. Numai colectivul noului 
laminor de profile, care a dat 
peste plan de Ia 
nulul 2.8.500 tone 
a contribuit la 
angajamentului 
2.500,000 lei.

Mereu mai multe bunuri de larg consum

începutul a- 
de laminate, îndeplinirea 

cu peste(Agerpres)

întreprinderile industriei metalurgice și constructoare de mașini au livrat în a- cest an magazinelor comerțului socialist peste plan 1000 mașini de cusut, aproape 2600 de biciclete și peste 7200 de butelii de aragaz. Au

. fost fabricate, de a- semenea, mult anul duse cum mașini rufe, aspiratoare praf. Pe adresa urnelor producătoare au sosit numeroase

cantități mai mari decît trecut de pro- electrocasnice, sînt frigidere, de spălat <Se
scrisori în care cumpărătorii apreciază calitatea mașinilor de cusut, a bicicletelor și a altor asemenea bunuri de consum.Luptînd pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, metalurgiștii au găsit

totodată posibilități de reducere a cheltuielilor de producție. Numai la fabricarea mașinilor de cusut au fost realizate economii peste plan în valoare de 1.330.000 lei.(Agerpres)

cele privind 
felor activități 
fara orelor de curs, 
noastre s-au deprins cu partici
parea la variate și interesante ac
tivităfi extrașcolare care contri
buie prin conținutul lor, la îmbo
gățirea cunoștințelor, la educarea 
comunistă a elevilor, iar, prin 
forma lor atractivă duc la o plă
cută folosire a timpului liber. 
Astfel de acțiuni ca lectoratul de 
cultură generală, concursul spor
tiv atletic al școlii : „Cupa pri- 
măverii“ și „Cupa de toamnă“, 
concursurile „Cine știe, cîștigă“, 
serate literare, excursii și vizite
în împrejurimi sau în întreprin
deri au căpătat un caracter tra
dițional.

Tn anul școlar precedent s-a
organizat și un interesant concurs 
pe tema : „Cine știe meserie,
cîștigă“. Școala noastră fiind
școală experimentală de practică 
în producție, această temă a tre
zit un interes deosebit în rîndu
rile elevilor. La concurs s-au pre
zentat elevii care fac practică ca 
strungari, mecanici, lăcătuși și 
cimentiști la Fabrica de ciment 
din localitate. Concursul a fost 
condus de inginerul șef adjunct 
al fabricii, Constantin Olaru, și 
s-ă desfășurat cu sprijinul direct 
al organizației

Apoi, s-au 
conferințe la lectoratul de 
tură generală, organizat- în școală. 
Unele conferințe au fost ținute 
chiar de elevii claselor mai mari. 
Astfel, utemistul Aiftimie Mihai
din clasa a X-a a vorbit colegilor 
sai despre cosmonau^ca. Membrii 
cercului de geografie au studiat 
din punct de vedere economic și 
fizic bazinul rîului Bicaz adunînd 
date foarte interesante despre 
schimbarea vieții locuitorilor a- 
cestui ținut în anii regimului de
mocrat-popular.

O foarte interesantă activitate 
a desfășurat și cercul de prieteni 
ai gazetei de matematică și fi
zică, care a redactat o gazetă

U.T.M.
organizai periodic

cul-

proprie și a organizat concursuri 
de rezolvare de probleme.

S-au ținut, de asemenea, întîl- 
niri cu activiști de partid și de 
stat. Cu mult interes au înfîm- 
pinat elevii pe tov. Gherasim Va- 
sile, prim secretar al Comitetului 
raional P.M.R. Piatra Neamț, care 
le-a vorbit despre istoria partidu
lui nostru.

Experiența anului școlar trecut 
ne-a dovedit că se poate organi
za în școală și în afara ei, în 
colaborare cu organizația U.T.M., 
sub îndrumarea organizației de 
partid, o variată activitate educa
tivă, cultural-artistică și sportivă. 
Această activitate n-a dus la 
supraîncărcarea elevilor deoarece 
a fost minuțios reglementată în 
cadrul planului comun de acti
vități culturale și sporfive ale 
școlii și organizației U.T.M. Atîf 
activitățile extrașcolare cît și 
cele desfășurate de organizația 
U.T.M. sau organizația de pio
nieri (adunări, ședințe cu activul, 
cu colectivele gazetelor de pe
rete etc.) au fost prevăzute în 
planurile anuale și trimestriale 
comune de activitate. Lunar, a- 
ceste planuri erau concretizate 
prin fixarea datei desfășurării ac
tivității, cadrul în care urma să 
aibă loc, timpul prevăzut, cine 
răspunde de realizarea activității 
respective, atît din partea orga
nizației U.T.M. cît și din partea 
școlii. Pe baza experienței anului 
școlar trecut am pornit și în acest 
an la elaborarea planului comun 
anual și trimestrial. Principalele o- 
biective sînt :

1. Lărgirea orizontului politic, 
cultural și științific al elevului. 
In acest sens sînt prevăzute orga
nizarea informărilor politice, a 
întîlnirilor cu activiști de partid 
și de stat, organizarea lectoratu
lui de cultură generală, organiza
rea cercurilor pe materii (cercul 
de prieteni ai gazetei de matema
tică și fizică, tinerii chimiști și 
cercul de tineri geografi și nafu- 
raliști.

In special o atenție deosebită
VIRGIL RADULIAN 

director, Școala medie 
Bicaz

v» y e-am aflat cu cîtva timp 
în urmă la gospodăria 
agricolă colectivă din 

comuna Sudiți. raionul Fe
tești. Era o zi de toamnă 
blinda, luminoasă, cum nu se 
poate mai nimerită pentru 
lucrările agricole de toamnă- 
Peste tot, pe tarlalele gospo
dăriei, colectiviștii desfășoară 
o activitate vie la strîngerea 
recoltei din anul acesta și tot 
odată, la pregătirea belșugului 
viitor. împreună cu cei vîrst- 
nici, tinerii Nicolae Anghe- 
lescu, Ion Ercuș, Ion Grancea 
și alții, lucrează la recoltarea 
sfeclei de zahăr și a florii-soa
relui. Alții, ca Iancu Iosif ori 
Eugen Tențe lucrează pe se
mănători la însămințarea ce
lor 120 de hectare cu secară și orz de toamnă- Pe scurt 
o activitate însuflețită.

Deodată însă, în curtea gos
podăriei colective, apare un 
tractor. Dumitru Marinache. 
tractoristul ,îl caută de urgen
ță pe brigadierul Ion Bă- 
trînu-

— M-a scos din brazdă șeful 
de brigadă — zice el — și m-a 
trimis să transport floarea- 
soarelui recoltată de brigada 
matale-

—• Nu putem s-o transpor
tăm — răspunde brigadierul- 
N-am pregătit sacii. Vezi, 
poate are brigada de-alături 
de transportat ceva.

Tractoristul merge la brigada de alături, dar nici acea
sta n-are nimic de transportat. 
Pînă la urmă insă tot i se 
găsește tractoristului o ocupa
ție- Cineva și-a adus aminte 
că gospodăria are de cărat de 
la gară niște cărămidă. Este 
trimis deci să facă un trans
port cu cărămidă. Și asta în 
timp ce arăturile îl așteptau 
în cimp!

— O mică încurcătură de 
organizare a muncii — se simte 
dator să ne explice tovarășul 
Gheorghe Dragu, vicepreședin
tele gospodăriei colective- O 
să vedem diseară care-i vino
vatul...

Pînă seara însă, gospodăria 
a pierdut cîteva hectare de 
arături. Cu mai multă atenție 
la întocmirea planului de acti
vitate de fiecare zi în gospo
dărie, credem că s-ar putea 
evita asemenea „mici încurcă
turi" și lucrările de campanie 
s-ar desfășura la Sudiți și mai 
bine.

G. PETRE

Campania agricolă de toamnă le tractoriștilor omuncă neobosită. Este tocmai ceea ce fac tractoriștii brigăzii a treia din S.M.T. Cocioc pe terenurile gospodăriei colective din Tîncăbești. Foto: AGERPRES(Continuare în pag. IV-a



O

O pasionantă 
discuție științificăn cursul lucrărilor celui de al V-lea Congres al Asociației geologice carpato-balcanice a avut loc o interesantă discuție în legătură cu așa numita pînză getică de șarlaj din Carpații meridionali.Oamenii de știință romîni susțineau că această pînză există,, cu alte cuvinte, că în cursul erelor geologice s-au declanșat puternice forțe interioare care au făcut ca straturi mai vechi să ajungă, prin alunecare, deasupra celor mai noi. Problema are, alături de o importanță teoretică, și una practică deoarece straturile mai noi, pare, în împrejurarea pe care am menționat-o, au ajuns în străfunduri — la adîncimi de cîteva mii de metri - sînt de obicei purtătoare ale unor mari cantități de bogății minerale. Prin urmare, o discuție aprinsă era pe deplin justificată. Cui poate oare să-i fie indiferent dacă o zonă este sau nu purtătoare de mari bogății ?Așadar discuția a început mai întîi în secțiile de lucru ale Congresului.Geologii noștri aduseseră documente rezultate dintr-o muncă asiduă desfășurată de-a lungul multor ani.însuși academicianul Al. Codarcea continuînd lucrările marelui savant Gh. Munteanu Murgoci, a cercetat mai bine de 20 de ani profilele geologice aflate de-a lungul Dunării în zona în care fluviul străbate Carpații.Numeroși tineri și entuziaști colaboratori au străbătut pe jos mii de kilometri pe aceste locuri cercetînd uneori metru cu metru formațiunile geologice, adunînd mostre, întocmind hărți.Toate documentele rezultate din această muncă neobosită au fost prezentate congresului. Geologii străini care au cercetat zonele din imediata apropiere a Carpaților meridionali erau însă sceptici...Cum putea fi găsită soluția?Soluția e simplă, mai ales pentru geologi al căror principal laborator este însuși pămîntul. în cadrul excursiei științifice făcute după Congres pe teren un grup numeros de geologi străini șl romîni au studiat la fața locului această problemă. înarmați cu hărți, cu ciocane -*  uneltele de bază ale profesiei — ei au cercetat cele mai importante puncte, în care apar principalele dovezi ale existenței acestei pînze. Fiecare a putut să ,,pipăie" pîn- za, s-o vadă, s-o fotografieze chiar. Și cum în știință experimentul, demonstrația decid, și în acest caz contactul nemijlocit cu terenul a avut ultimul cuvînt. Pînză getică exis-

Vă prezentățn mașina de caicul de la Institutul de calcul al Filialei Cluj a A- cademiei R.P.R.Foto : AGERPRESIn uriașa hală a uzinei, activitatea este în toi. Scăldate în razele strălucitoare ale tuburilor fluorescente, nenumărate mașini de strunjit șl de rabotat, de frezat și de găurit lucrează cu o precizie de cronometru. Dar, fapt uluitor, muncitorii nu se văd nicăieri. întregul complex de mașini este supravegheat doar de un singur dispecer. Sute de mașini și un singur om...Iată că la pupitrul de comandă a pornit să sune strident o sonerie de alarmă și să clipească repede un bec roșu. Dispecerul apasă pe un buton și pe un ecran gigantic de televizor din fața sa apare o succesiune de litere- Literele se adună în cuvinte lumi- noaste și după o clipă dispecerul citește mesajul: „Banda de transport din fața mea s-a defectat. Reparați urgent. Peste 10 minute mă voi bloca neavînd unde să mai depozitez piesele executate".O anticipare științifică din anul 2.000 ? Nicidecum ! în Uniunea Sovietică există de pe acum secții din uzine și chiar uzine întregi complet automatizate și numeroase dispozitive tehnice pentru înfăptuirea unor asemenea mașini capabile să realizeze conducerea complet automatizată a unor uzine întregi. Ele pot efectua în fiecare secundă un număr uriaș de operațiuni cu caracter logic și să aleagă, din toate variantele posibile, regimul optim al procesului de producție.Neîndoilenic, toate acestea par minuni!Dar minunile cele mai fantastice din basme, care timp de milenii păreau visuri irealizabile, devin în zilele noastre realități obișnuite în știința și tehnica sovietică. Printre cele mai importante realizări ale tehnicii sovietice

’ re®istei , $ Ij XX“ chiar

și sînt bucuros că ea oamenilor sovietici, este un erou al seco-

Ștefan Heym:

tă întradevăr. Toți s-au convins de aceasta. Existența ei deschide perspectiva mai mult sau mal puțin apropiată a descoperirii unor importante rezerve de substanțe minerale utile.Demonstrația făcută de oamenii de știință din țara noastră a produs o profundă impresie în rîndul geologilor străini.Iată ce a declarat în această privință cunoscutul geolog, profesorul Louis Glan-
însemnări dintr-o 

excursie geologică

geaud de la Sorbona, care a participat la excursie și a asistat la întreaga demonstrație cu privire la pînză getică de șariaj.„Problemele discutate cu ocazia excursiei. comportă un interes foarte general, care depășește cu mult studiile regionale care se întreprind în Romînia. într-adevăr, interpretarea dată fenomenelor face posibilă conceperea unor relații diferite între Car- pați și Balcani și chiar a unor noi mecanisme de formare a celor două lanțuri de munți.Iată de ce valoarea și pre- ciziunea lucrărilor geologilor romîni au produs o vie impresie asupra tuturor specialiștilor.Pînză getică de șariaj este acum demonstrată în mod cert. Școala geologică romî- nească va aduce, cu siguranță, noi precizări grație metodelor moderne micropaleon- tologice și de geologie nucleară pe care le utilizează. Lucrările acestei școli sînt de pe acum foarte cunoscute în toate cercurile științifice care le privesc cu un interes deosebit. Ele au determinat un progres considerabil al studiului mecanicii formării lanțurilor de munți".

sînt fără îndoială mașinile- unelte care se „autoconduc" și instalațiile capabile să dirijeze aidoma unor ingineri- șefi cu experiență, uzine întregi de mare productivitate, Care este „secretul" acestor mașini uluitoare ?
Un „creier" puțin 

obișnuitSă cercetăm, de pildă, funcționarea unui strung automat cu comandă — program pentru a cărui funcționare se folosesc nenumărate cuțite, dispozitive electrice, hidraulice sau cu aer comprimat. Iată
Din realizările științei și tehnicii sovietice 

în domeniul construcției de mașini

Uzine fără oamenirînd pe rînd și exact în clipa potrivită intră în funcțiune cuțitele. Primul execută prelucrarea părții frontale a piesei, urmează al doilea care se înfige singur în interiorul piesei formînd golurile necesare, al treilea taie fețele.-..Oare mașina „memorează" programul, adică ordinea de succesiune a operațiilor și le execută singură ?Da, mașina ține minte fără greș unde, ce, cum și cînd trebuie să fie făcută fiecare operație în parte. în acest scop ea are un „creier" format dintr-o garnitură de discuri metalice cu forme variate — camele — fixate pe un ax. Axul cu came este astfel executat, îneît în cursul unei rotații se efectuează un ciclu complet de prelucrare. Fiecare camă are un anumit profil, cu aju

Excursia geologică în Carpații meridionali de-a lungul a circa 1.500 km a constituit și un bun prilej pentru a prezenta oaspeților străini stadiul cercetărilor romînești în domeniul mineralogiei; petro- grafiei, stratigrafiei, paleontologiei.De pildă, în zona Orșova- Tisovița au fost prezentate lucrările întreprinse de o serie de tineri geologi din colectivul proiesorului L. Pave- lescu, lucrări care demonstrează că fundamentul Carpaților meridionali este cu mult mai vechi (cu 100—200 milioane de ani 1) decît se credea pînă acum. Această ipoteză aruncă o lumină nouă asupra cunoștințelor cu privire la evoluția geologică a Carpaților meridionali.In zona Svinița-Cozla au fost prezentate formațiunile sedimentare care alcătuiesc învelișul fundamentului vechi de roci eruptive și metamor- fice. Cunoașterea acestor formațiuni, în urma lucrărilor întreprinse de colectivul prof. Gr, Răileanu aduce argumente puternice în favoarea afirmației geologilor romîni că fundamentul este cu mult mai vechi decît se credea — după cum arătam mai sus — și au adus contribuții importante la precizarea limitelor dintre diferite formațiuni geologice la cunoașterea diferitelor aspecte ale rocilor, la explicarea condițiilor în care s-au format. Toate acestea reprezintă o mare însemnătate pentru identificarea și repartiția în scoarța terestră a unor substanțe minerale utile.Iată deci că excursia geologică în Carpații meridionali a fost deosebit de fructuoasă. Dacă se ia în considerație și atmosfera deosebit de amicală care a domnit între toți geologii în tot timpul excursiei — ca și în tot timpul Congresului - putem afirma că ea a constituit un bun prilej de cunoaștere reciprocă, de strîn- gere a legăturilor dintre oamenii de știință.
ADRIAN COSTA

torul căruia se transmite mișcarea mecanismului de lucru corespunzător al strungului : dispozitivului de strângere, împingătorului, se asigură deplasarea longitudinală sau transversală a cuțitului etc. Toate aceste mișcări sînt organizate în așa fel, îneît stabilesc ordinea de prelucrare corectă a piesei, ca și cum ar’fi condusă direct de om.Pe acest principiu au fost construite în Uniunea Sovietică numeroase tipuri de ma- șini-unelte cu comandă-pro- gram, ca de pildă strunguri cu multe cuțite, mașini de frezat cu masă rotativă, mașini de găurit, mașini de rec

tificat etc. avînd un randament execelent și o funcționare sigură.Cu toate acestea, progresele uluitoare din ultimul timp ale electronicii au depășit considerabil sistemele mecanice, deschizînd mașinilor cu co- mandă-program perspective de-a dreptul fantastice.
Electroni „Inteligenți"Cu cîtva timp în urmă, la uzina Stankokonstrukția din Moscova a fost construită o freză verticală cu posibilități excepționale. Această inașină prelucrează fără intervenția omului cele mai complicate matrițe. Pentru a scobi mai mult sau mai puțin din metal, pentru ă descrie o curbă sau pentru a degroșa piesa

ERA
COSMICĂ

rezent în redacția 
rev^ste^ „Secolul jr 'i chiar in ziua
primului zbor al 
omului în cosmos. 
Ștefan Heym a 

declarat : „Este o realizare epocală a științei sovietice, o mare victorie a tehnicii teleghidării aparține Gagarin lului..."
Și cartea lui Ștefan Heym 

„Era cosmică" vorbește tocmai 
despre mintea eroică încunu
nată de memorabile realizări 
ale oamenilor sovietici.

Rod al vizitelor făcute de 
autor în institutele de cerce
tări științifice ale U.R.SS-, 
amplul său reportaj depășește 
cu mult caracterul strict infor
mativ al genului- Convorbirile 
pe care autorul le-a purtat cu 
savanții sovietici, ca și cu ti
neri cercetători realitatea pe 
care a observat-o nemijlo
cit, i-au întărit convingerea 
că numai în condițiile sistemu
lui econom.c socialist progre
sul științei și tehnicii folosesc 
omului și păcii, că aplicarea 
științei devine un puternic fac
tor în creșterea impetuoasă a 
forțelor de producție ale socie
tății.

Amplul reportaj al lui Ște
fan Heym depășește cu dezin
voltură rigorile genului. Pre
cisa bogăție documentară, co- 
municînd strict cifra sau 
procedeul, ca și metafora bo
gată în sensuri, generaliza
toare, concură deopotrivă la 
cuprinderea unui asemenea 
vast domeniu cum este știința 
nucleară sr^ietică. Și meritul 
scriitorului constă în disocie
rea unor epocale realizări 
pentru a fi cunoscute îndea
proape de cititor. Și mai ales 
constă în reliefarea lumino
sului profil etic și profesional 
al omului sovietic, construc
tor al comunismului.

P. SLAVESCU

într-un anumit loc, masa mașinii se deplasează „singură", cînd în sens longitudinal, cînd lateral. Freza se învîrtește foarte repede, în timp ce suportul ei se înfige mai mult sau mai puțin în piesa prelucrată pînă ce mașina reproduce exact toate detaliile din desenul matriței.Aceasta este una din cele mai perfecționate freze cu co- mandă-program din lume. Explicația funcționării mașinilor de acest tip este următoarea : forma oricărei piese, oricît ar fi ea de complicată, poate fi descrisă printr-o serie de formule matematice.

Mașinile electronice de comandă „învață" formulele și apoi dirijează mașina unealtă, producînd cu exactitate piesa respectivă.Mașina își execută programul cu precizie. O singură persoană poate supraveghea un număr însemnat de asemenea mașini care produc piese de același fel sau chiar diferite- în Uniunea Sovietică au fost construite numeroase tipuri de mașini-unelte în care programarea comenzii se face pe cale electronică, ca de pildă mașini de frezat universale, strunguri verticale etc.Pentru comandarea preselor perforatoare a fost elaborat un apară ta j, al cărui calculator

în multe din localitățile Uniunii Sovietice funcționează cercuri de naturaliști în care |nsu?esc temeinice cunoștințe, învață să dezlege o serie întreagă de probleme științifice. In fotografie : G. Iacovlev, conducătorul unui cerc de tineri naturaliști din regiunea Kurgan și eleva Galea Ivanova, cercetează știuleții noului porumb hibrid.Foto : TASS
Secretele fotosintezei

• Clorofila,gazul caroonîcț lumina și...? • Spre o „supra-agricultură**  
© Un laborator natural cu rol cosmic

/' uînd cuvintul
j Consfătuire 

științifici din 
vietică acad. V. M. 
dintele Academiei 
U.R.S.S.,

la recenta 
a lucrătorilor 

Uniunea So- 
Keldîș, prece
de științe a 

arăta în raportul său : 
„Știința trebuie să obțină succese 
hotărîtoare în domeniul cunoaște
rii mecanismului fotosintezei și al 
pregătirii în vederea realizării 
proceselor de fotosinfeză pe cale 
artificială, în afara plantei, Toate 
acestea trebuie să ducă în.primul 
rînd la creșterea vertiginoasă a 
productivității editurilor ca , rezul
tat al stimulării și dirijării activi
tății de fotosinteză a plantelor".

Intr-adevăr, cunoașterea secre
telor fotosintezei deschide pers
pective uimitoare științei. Cunos- 
cînd fenomenul fotosintezei, adică, 
modul cum lucrează acel minus
cul „laborator" a| plantei ptin in
termediul căruia se (ornează sub
stanțele 
pentru 
crea și impulsiona procesul foto
sintezei ajungînd să fabrice pe 
cale artificială substanțe existente 
în natură.

gustoase și hrănitoare 
om, savanții vor putea

Răspuns la o întrebare 
veche

reușindu- 
pentru o 
a plan-

In Uniunea Sovietică s-au ob
ținut da pe acum succese impor
tante în acest domeniu 
se dirijarea fotosintezei 
productivitate crescută 
telor.

O primă problemă pe care 
și-au pus-o savanții sovietici a 
fost aceea a utilizării gazului car
bonic de către plante în cadrul 
acțiunii de fotosinfeză. Se știe 
că atmosfera terestră conține înelectronic dirijează funcționarea presei conform programului înregistrat pe cartoteci perforate. Poziția găurilor de pe cartoanele ajurate (care amintesc benzile perforate de la anumite mașini textile automate) constituie programul care comandă funcționarea mașinii.

Mașini care lucrează 
după... desenCelula foto-eiectrică, adevărat ochi electric care transformă razele de lumină în curenti electrici, poate înfăptui cele mai mari miracole. Judecați singuri-La Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. a fost expusă o mașină de importanță excepțională; automatul de tăiat autogen prin fotocopiere. Această mașină folosește drept șablon desenul piesei executat în tuș.La drept vorbind, ce se poate cere mai mult ?întocmai ca un tehnician priceput, mașina „citește" desenul, executînd apoi din metal piesa respectivă. în acest scop celulele urmăresc în mod automat intortochelile desenului, transmițînd organelor de tăiere toate aceste mișcări. Cu această mașină pot fi tăiate exact pînă și tablele de înveliș ale navelor. Dai’ mâi mult, mașina poate ex&cuta și piese mărite de 2,5 pînă la 10 cri în raport cu dimensiunile desenului. Dispozitivul de copiere și dispozitivul de execuție. legate între ele prin cabluri electrice, pot fi așezate în camere diferite : de pildă, dispozitivul de execuție în a- telierul mecanic, iar dispozitivul de citire a desenelor în biroul tehnic-

Ing. I. IONESCU La laboratorul de studii pe modele al Institutului de cerc ni în construcții 
Foto/ AGEBPJ1ES

permanență aproximativ 2.200 
liarde tone de gaz carbonic, 
această cantitate vegetalele 
asimilează anual decît cel mult 
a patra parte. Nu s-ar putea creș
te acest procent de utilizare ? 
Mai mult bioxid de carbon asi
milat de plante înseamnă doar 
mărirea producției de substanțe 
organice a plantelor.

Experiențele savantului sovietic 
A. L. Kursanov și ale colaborato
rilor 
sînt capabile să asimileze

mi..
Din 

nu

săi. au arătat că plantele 
.....................   o 

cantitate de bioxid de carbon de 
10-50 ori mai mare. In sere în 
care concentrația de bioxid de 
carbon era mărită prin depozita
rea gunoiului de grajd fermentat, 
intensitatea fotosintezei a crescut 
simțitor și totodată, a sporit și 
recolta plantelor cultivate.

Dar bioxidul de carbon existent 
în aerul din sol nu poate fi ab
sorbit de plante prin rădăcini ? 
Răspunsul ia această întrebare nu 
a putut fi dat multă vreme. Ato
mii care emit radiații (izotopii 
radioactivi) au fost aceia care au 
contribuit în ultimii ani la eluci
darea problemei. Cercetătorii so
vietici au dovedit că în condiții 
optime plantele pot absorbi din 
sol o cantitate de bioxid de car
bon 
deci 
bon 
teri 
tare. Fotosinfeză poafe fi deci 
dirijată și pe această cale, „de 
jos în sus".

relativ mare. îmbogățind 
conținutul de bioxid de car- 
din sol, se pot obține creș- 
masive de produse alimen-

Lumina albastră
Clorofila, „bucătarul șef" care 

face ca plantele să poată folosi 
carbonul, nu-și poate îndeplini 
misiunea decît cu ajutorul luminii 
solare. Calculele au stabilit că 
pămîntul primește o cantitate e- 
normă de energie solară. Ea se 
exprimă în cifre astronomice : 
500.000.000.000.000.000.000 ca
lorii ceea ce înseamnă „pe 
scurt" : 5x10*°  calorii. Din păca
te însă plantele- nu consumă în
tr-un an decît 0,5 pînă la 1 la 
sută din acest ocean de energie, 
deci „randamentul" fotosintezei 
este foarte mic.

S-au făcut de aceea încercări 
pentru a intensifica „energetica" 
fotosintezei.

Interesante sînt în acest sens 
lucrările profesorilor Anatoli Ni- 

ciporovici și Butenko de la Insti
tutul da fiziologia plantelor al 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
Ei au reuși) să demonstreze că 
din întreg spectrul solar plantele 
„preferă" lumirta albastră. Cerce
tările efectuate au arătat că plan
tele expuse la lumină albastră 
produc substanțe cu o acțiune 
pronunțată de stimulare a lotosin- 
tezei.

O altă aplicație practică a cer
cetării relațiilor dintre lumină și 
fotosinfeză e reprezentată de în
cercările de a cultiva plantele la 
lumină artificială. Culturile în lu
mină artificială sau în lumină mix. 
fă sînt foarte răspîndite în Uni
unea Sovietică, obținîndu-se în a- 
cest fel la unele soiuri mai mul
te generații de plante într-un sin
gur an.

Vom înlocui plantele ?
în același timp se fac primii 

pași pentru realizarea fotosintezei 
artificiale, tentativă îndrăzneață 
care va putea duce la obținerea 
unor produse alimentare din aer, 
apă, bioxid de carbon și soare. 
Acad. Kursanov și prof. Niciporo- 
vici au izbutit să „imite" în labo
rator o serie din fazele fotosinte
zei. In unele cazuri ei au recon
stituit chiar mai mult de jumătate 
din reacțiile chimice extrem de 
complicate ale acestui fenomen. 
După sfărîmarea unor alge minus
cule în particule infime, s-a reu
șit, cu ajutorul grăunțelor de clo
rofilă din algă, să se descompună 
apa în oxigen și hidrogen sub in
fluența radiațiilor luminoase. Mai 
rămîne să se găsească metoda de 
a combina hidrogenul cu gazul 
carbonic pentru a obține zahă
rul.

Sinteza artificială a clorofilei o 
fost pe de altă parte realizată re
cent în Uniunea Sovietică și în 
alte țări. Sinteza clorofilei înseam
nă însă și posibilitatea de a crea 
fotosinfeză în laborator, 
tervin o serie de factori 
cunoscufi.

Oricum, savanții sînt . ___
de a smulge naturii taina fotosin
tezei, pentru a supune această 
energie a clorofilei despre care 
Frederic Jolliot-Curie spunea că 
o consideră ca fiind la fel de 
importantă pentru omenire ca 
stăpînirea energiei atomice

Dr. E. ROȘIA&U

Mai in- 
încă ne-

pe cale

Si

Laminor nou 
de țevi 

fârâ cusăturaîn apropiere de Zeithain, raionul Riesa, regiunea Dres- da, sînt în curs de execuție lucrările de escavare a pământului pe șantierul unui nou laminor de țevi. Acesta va fi o anexă a oțelăriei și laminorului din Riesa și reprezintă cel mal mare obiectiv al siderurgiei R. D. Germane, prevăzut în septenal. Noul laminor de țevi va fi cel de-al treilea de acest fel din Riesa; el va produce a- nual aproximativ 80.000 tone de țevi fără cusătură, de ca-*  litate superioară.
Articulații 

din material plasticLa Institutul de rășini sintetice din U.R.S.S. a fost obținut un nou material plastic din care se pot fabrica articulații și mușchi artificiali. Datorită noului material, se pot efectua operații de grefaj foarte complicate. Din acest material, care poartă numele de „nepolivinilformal", se pot fabrica de asemenea esofaguri și chiar țesuturi pulmonare artificiale.
Dispozitive 

pentru încărcarea 
cerealelor

și a altor mărfuri
In U.R.S.S. a fost construit un 

dispozitiv pentru aruncarea ce
realelor în calele navelor. Mașina 
înlocuiește complet munca ma
nuală la încărcare în locurile din 
cale care nu sînt accesibile in
stalațiilor de încărcare de pe 
chei. Fiind așezat pe spațiul liber 
al chepengului calei, dispozitivul 
poafe deplasa 250 tone cereale 
pe oră. Pentru transportul ce
realelor, mașina este prevăzută 
Cu un mecanism special care ri
dică cerealele în aer și le tri
mite într-un șuvoi în direcția 
necesară cu viteza de 15 m/s.

O dezvoltare rapidă o căpătă 
mecanizarea încărcării cerealelor 
și a altor mărfuri „vărsate", prin 
crearea unor agregate specializa
te puternice. Un astfel de agre
gat este încărcătorul de cereale 
pneumatic plutitor care poate 
deplasa pe o distanță mare pînă 
la 75 tone cereale pe oră. Un 
alt încărcător pneumatic plutitor 
este destinat încărcării de ciment 
în vrac. Productivitatea mașinii 
este de 100 tone/h. Metoda hi- 
dromecanizată de încărcare a. ni
sipului elaborată de inginerii din 
Moscova permite să se excludă 
în întregime munca manuală 
cu ajutorul unui hidroîncărcător 
Care deplasează pînă la 600 tone 
nisip pe oră, adică cu 350—400 
tone mai mult decît la folosirea 
unei instalații cu screpet.

Cură la cuptoarele 
soiare

La Alma-Ata s-a deschis un sta
biliment de heliofizioterapie, unic 
în lume. Aici sînt tratate bolile 
prin impulsiunile unui*  fascicul de 
lumină solară concentrată, reflec
tat cu ajutorul unei oglinzi. Pro
cedeul a fost pus la punct de pro
fesorul B. Buchman. Se tratează 
următoarele boli: astmul bronhia!, 
afecțiunile articulațiilor de natură 
infecțioasă sau cele provocate 
prin schimburi defectuoase, ulce
rul trofic al membrelor, furuncu
loza, eczemele de origină mi- 
crobiană sau nervoasă.

Stabilimentul poafe primi pînă 
la 200 bolnavi pe zi.

Aparate de radio 
miniaturale

Uzinele „Tesla" (R.S. Ceho
slovacă) au pus la punct pro
ducția de aparate de radio 
miniaturale cu tranzistori 
care au o greutate, împreună 
cu sursa de alimentare, de 
250 g, lungimea de 114 mm, 
înălțimea de 20 mm și lățimea 
de 32 mm. Diametrul difuzoa- 
relor acestor aparate este de 
65 mm.



Ne pregătim 
pentru alegeriu peste mult timp în sec-- turnătoria de oțel formare — va loc adunarea generală de de seamă și alegereaNu peste mult ti ția noastră — 

de alegeri să înde- în întregime planul al organizației noas-deosebit, utemiștii

avea dare noului birou U-T.M.De curînd într-o ședință a biroului la care a luat parte și secretarul organizației de partid, am stabilit măsurile principale în vederea pregătirii și întîmpinării cu succes a adunării de dare de seamă și alegeri.Trecînd la traducerea în viață a acestor măsuri, am organizat în primul rînd o a- dunare generală U.T.M- în care am analizat stadiul îndeplinirii angajamentelor economice și a tuturor hotărîrilor trecutei adunări de alegeri. Cu acest prilej utemiștii și-au a- firmat hotărîrea ca în zilele care au mai rămas pînă la adunarea plinească de muncă tre.în moddin secția noastră și-au concentrat atenția spre obținerea de piese turnate numai de calitate superioară. în fruntea acestui efort colectiv se află membrii celor două brigăzi de producție ale tineretului, cîști- gătoare ale întrecerii organizate în secție pentru produse de calitate superioară.Un ajutor prețios la obținerea unei producții de înaltă calitate este chemat să-și aducă acum și colectivul postului utemist de control. în aceste zile colectivul postului utemist cu alți nicieni. turnate crare, sporirii 
de control, împreună cîțiva tineri teh- urmărind piesele în fazele de prelu- studiază posibilitățile în continuare a calității produselor.Urmînd inițiativa membrilor celor două brigăzi de producție, toți tinerii din secție s-au angajat să îndeplinească sarcinile planului de producție lunar cu două zile mai de vreme.

Fruntaș pe orașul Brcțșov, colectivul postului utemist de control din secția matrițe și modele a Uzinelor „Steagul roșu", pregătește un nou număr al gazetei.Foto : S. NICULESCU
Pregătiri 

pentru deschiderea 
învăfămîntuiui 

politicLa Fabrica de hirtie „1 
Septembrie" din Buș
teni,' anul trecut învăță- 

mîntul politic U.T.M. a adus o 
contribuție însemnată Ia creș
terea nivelului politic și ideo
logic al tinerilor, Ia creșterea 
conștiinței lor socialiste. A- 
ceasta se reflectă și în munca 
de fiecare zi a tinerilor în 
producție. Majoritatea tineri
lor sînt aici fruntași în înde
plinirea sarcinilor de plan.

Pe baza experienței acu
mulate în anii ce au trecut, 
comitetul U.T.M. a luat acum 
o serie de măsuri care vor 
spori eficacitatea învățămîn- 
tului politic U.T.M.

Anul acesta, Ia Fabrica de 
hîrtie din Bușteni vor func
ționa nouă cercuri de învăță- 
mînt politic U.T.M., în care 
vor studia majoritatea tine
rilor. O parte din tineri au 
fost recomandați să studieze 
în cercuri și cursuri ale învă- 
țămîntului de partid.

Datorită sprijinului primit 
din partea comitetului de 
partid toți propagandiștii 
cercurilor politice U.T.M. sînt 
membri și candidați de partid.

Comitetul U.T.M. a luat și 
alte măsuri care vor asigura 
o bună desfășurare a învăță- 
mîntului politic TJ.T.M. Fie
care membru al comitetului a 
fost repartizat să răspundă de 
activitatea unui cere de în- 
vățămînt pe tot timpul anului 
și să-i ajute concret în muncă 
pe propagandiști.

GH. ION 
corespondent

noastre anului U.T.M.noastră de

începînd din ziua de 18 septembrie, din inițiativa utemiș- tilor din întreaga oțelărie, membrii organizației noastre iau parte la construirea prin muncă voluntară a două cuptoare de var. Pînă în ziua de 23 septembrie, ne-am propus să terminăm de săpat un șanț lung de 450 de metri pentru conducta de apă care va alimenta cele două cuptoare.în centrul atenției stă acum deschiderea de învățămînt politic Anul acesta în secția vor fi deschise 2 cercuri învățămînt poliție U.T.M. Utemiștii cu cea mai bună pregătire politică au fost recomandați organizației de partid și vor urma învățămîntul de partid.Folosind zilele care au mai rămas pînă la deschiderea a- nului de învățămînt politic U.T.M., noi discutăm încă- odată cu tinerii care vor lua parte la cercurile de învățămînt politic U.T.M., pregătim sălile și toate celelalte condiții necesare bunei desfășurări. De asemenea utemiști cu cea mai bună pregătire politică, ingineri și tehnicieni au primit sarcina să pregătească scurte informări politice asupra evenimentelor interne și internaționale- Acestea sînt prezentate săptămînal în fața tineretului.întreaga activitate pe care o desfășurăm acum în întîm- pinarea adunării de alegeri va duce la creșterea întregii munci de organizație, la dezvoltarea activității de educare comunistă a tineretului. Pentru ziua de 25 septembrie am anunțat adunarea generală U.T.M. în care la primul punct vom discuta, pe baza materialului apărut în „Scînteia Tineretului" despre: „Uniunea . Tineretului Muncitor — organizația unică revoluționară a

Schimb de experiență
Comitetul raional U.T.M. Mar- 

ghita a organizat recent cu in
structorii de pionieri din raion, o 
consfătuire de două zile. La a- 
ceste consfătuiri au fost prezen
tate expuneri despre rolul și sar
cinile organizafiei de pionieri. A 
fost organizat, de asemenea, și 
un schimb de experiență in legă
tură cu formele și metodele fo

a sediul Comitetului raional U.T.M. Galați am cunoscut un grup de propagandiști care vor conduce înanul acesta cercuri de învăță- mînt politic ale U.T.M. Și cum pînă la deschiderea anului de învățămînt politic a mai rămas puțină vreme, am socotit util să aflăm ce proiecte au pentru activitatea lor în acest an, cum se pregătesc să-i a- jute pe cursanți să-și însușească materialul indicat spre studiu, să aplice în viață cele învățate. Un lucru îmbucurător : toți propagandiștii cu care am discutat își cunosc viitorii cursanți. Au făcut parte din colectivele care au stat de vorbă cu tinerii, îi cunosc din activitatea comună din cadrul organizațiilor de bază U.T.M.— Experiența anilor trecuți m-a convins că succesul activității în cercul politic depin

tineretului muncitor din R.P-R. U.T.M. continuatoarea tradițiilor eroice ale U.T.C. Conducerea de către partid, principiul fundamental al activității U.T.M.".Multă atenție acordăm pregătirii materialelor necesare întocmirii dării de seamă. Pentru aceasta pe lîngă biroul U.T.M. am format un colectiv de utemiști, care va discuta cu tinerii, cu muncitorii mai vîrstnici și cu experiență de muncă și viață, cu tovarășii din conducerea secției pentru ca într-adevăr darea de seamă să ridice în fața utemiștilor cele mai importante probleme ale muncii de educație, ale activității tinerilor în producție, ale vieții interne de organizație.Noi considerăm că muncind în felul acesta, adunarea de dare de seamă și alegeri va constitui cu adevărat un prilej de ridicare a întregii munci a organizației noastre de secție.
GHEORGHE STINGĂ 
secretarul organizației 

de secție U.T-M- 
turnătoria de oțel-for- 

mare Uzinele „23 August" 
București

e la începutul anu
lui și pînă acum, 
cele 11 organizații 
de bază U.T.M. de 
la mina Ghelar au 
primit în rîndurile 

U.T.M. aproape 40 de tineri 
mineri. Atrași la acțiunile în
treprinse de organizație, ei au 
fost ajutați să cunoască carac
terul organizației noastre, sar
cinile pe care partidul le-a pus 
în fața U. T. M., îndatoririle 
utemiștilor să se formeze ca 
oameni înaintați. Toți acești 
aproape 40 de tineri se situ
ează astăzi în rîndul fruntași
lor în producție. Unii dintre 
aceștia sînt și tinerii mineri 
fruntași Munteanu Gheorghe, 
Bobora simion. Oajdea Nicolae și Ticula Romulus. Pentru a 
obține titlul de cinste de mi
ner fruntaș, ei au primit un a- 
jutor mare din partea organi
zației U.T.M.

Veniseră proaspăt la mina 
din Ghelar. Erau neînde
mânatici lipsiți de expe
riență, slab calificați. Ortacii 
se străduiau să-i ajute, dar ei 
le primeau ajutorul cu indi

ferență. Nu se împăcau deloc 
cu disciplina. Veneau la șut cu 
întârziere, alte ori nu veneau 
deloc. Utemiștii se frământau 
în găsirea unei soluții.

— In adunarea generală 
nu-i putem discuta pentru că 
nu sînt utemiști, spuneau unii. 
De vorbă cu ei am stat de 
nenumărate ori și degeaba. 
Altceva ce mai putem face 2

— Multe, a intervenit în 
tâmpul unei astfel de discuții 
comunistul Pop Miron, secre
tarul organizației U-T-M- din 
orizontul 5—7. Ne vom ocupa 
mai insistent și mai organizat 
de fiecare în parte.

Curînd avea să se organize
ze o excursie pe întreprindere 
la Doftana și București. Ute
miștii din organizația de bază 
U.T.M. a orizontului 5-7 au 
hotărît să plece și Oajdea 
Nicolae, Ticula Romulus și 
Munteanu Gheorghe. Ei au 
fost surprinși 
utemiștilor.
însă, câteva zile în șir au 
povestit cu
tacilor despre cele văzute la 
Muzeul Doftana, la Muzeul 
de istorie a partidului, prin 
orașul București. A urmat 
apoi o joie a tineretului orga
nizată de tinerii de la mina 
Vest. Cei de la orizontul 5-7

de alegerea 
La întoarcere

însuflețire or-

losite în îndrumarea organizației 
de pionieri pentru educarea po
litică a pionierilor, s-au ținut re
ferate despre felul cum trebuie 
să organizeze instructorul munca 
în unitatea de pionieri.

M. COMĂNIȚA 
corespondent

Cum vâ organizați munca în acest an?de în mare măsură de pregătirea propagandistului — intră în vorbă tovarășul Nicolae Șerban, care va conduce un cerc politic „Să ne cunoaștem patria noastră socialistă" în organizația de bază U.T.M. de la G.A.C. „2 Martie" Fundenii noi. în pregătirea noastră, de un real folos ne sînt semina- riile pentru propagandiști organizate de comitetul raional. Dar studiul nostru politic trebuie să fie mult mal cuprinzător decît al cursanților. De aceea eu mi-am reînnoit de pe acum abonamentele la diferite ziare șl reviste. Mi-am propus ca pînă la începerea cursurilor să revăd anumite documente de partid și de organizație. Deși la apariția lor le-am studiat, voi revedea din nou Raportul C.C. al P.M.R. la Congresul al III-lea al partidului, Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej prezentat la plenara C.C. al P.M.R. din 30- iunie—1 Iulie

Comitetul U.T.M. al Uzinelor „I.C. Frimu" Sinaia, stabilind planul acțiunilor ce vor fi organizate în perioada de pregătire a adunărilor de dare de seamă și alegeri.Foto : O. PLECAN
Sub influența colectivului

și-au „delegat*  la această re
uniune nu numai pe cei mai 
harnici tineri mineri dar și pe cei 4 neutemiști. Jos în a- 
bataje.- au fost trecuți să lu
creze pe lingă cei mai buni 
tineri mineri. Aceștia le ex
plicau cum să mânuiască unel
tele, ajutîndu-i cu răbdare să 
dezlege tainele mineritului. 
Cei .patru tineri ajunseră trep
tat în pas cu întreaga briga
dă- Cîștigurile lor creșteau lu
nă de lună. După schimb, în 
timp ce ei se grăbeau spre 
oraș, deseori erau însoțiți de 
către Pop Miron, Cîrligeanu 
Ilie ori alți utemiști mineri 
fruntași in producție.
- Lucrăm în același sector, 

în aceeași brigadă. Ce-ar fi să 
mergem împreună la un film 
sau la clufb... voi unde ați 
prefera ?

Obișnuindu-se treptat să-și 
petreacă timpul împreună cu 
tovarășii lor de muncă, la cei 
patru tineri a început să se 
dezvolte mai mult interesul 
pentru a viziona spectacole, a 
citi, devenind totodată din ce 
în ce mai hotărîți de a fi și ei 
asemeni fruntașilor în produc
ție.

Intr-o zi se prezentară la se
cretarul U.T.M.:

— Noi am discutat împreu
nă și am ■ vrea să devenim 
utemiști.

— Acesta este un lucru 
foarte bun. Dar de ce vreți 
să deveniți utemiști 7

Și discuția a continuat mult 
timp pe această temă, tinerii 
fiind ajutați să înțeleagă că 
pentru a deveni membri ai or
ganizației U.T.M. trebuie să se 
străduiască să cunoască și 

a.c., precum și documentele celui de-al III-lea Congres al U.T.M. De asemenea mă voi strădui să cunosc cît mai bine planul de producție al gospodăriei, sarcinile care stau în fața organizației U.T.M. în a- ceastă direcție.— Eu voi conduce pentru 
De vorbă cu un grup de propagandiști utemiști

• din raionul Galați

prima oară anul acesta un cerc politic — a intervenit în discuție tovarășa Georgeta Bocăneală, învățătoare în satul Plevna, comuna Oasele. Nu numai eu sînt începătoare, dar și cursanții, tineri colectiviști de la G.A.C. „Gheorghe Doja“ sînt începători în studiul politic organizat Noi vom studia anul acesta Statutul U.T.M. Faptul că organizația mi-a încredințat această muncă d« răspundere m-a

partidului 
caracterul

mai bine politica 
nostru, scopul și 
organizației noastre, dreptu
rile și îndatoririle utemiș
tilor...

— La noi funcționează un 
cerc politic de studiere a Sta
tutului U.T.M. Noi credem — 
au spus membrii comitetului 
U.T.M. — că ar fi bine să vă

Cum se ocupâ 
organizația U.T.M. 
de la mina Ghelar 

de educarea și 
primirea în U. T. M. 
a tinerilor mineri ,

în activitatea

cadrul cercu- 
au luat cu-

încadrați și voi 
lui.

Și activînd în 
lui politic ei 
noștință de sarcinile pe care 
partidul le-a pus în fața or
ganizației U.T-M-, de scopul 
organizației, de drepturile și 
îndatoririle fiecărui utemist.

Astă primăvară a avut loc 
o acțiune de muncă patriotică 
pentru amenajarea unei alei 
de circa jumătate de kilome
tru. Cei 4 tineri s-au oferit să 
participe și ei. Au lucrat cu 
mare tragere de inimă pînă 
la terminarea aleii- Altădată 
au participat alături de ute
miști la colectarea fierului 
vechi, la înfrumusețarea în
treprinderii și la alte acțiuni. 
Se simțeau tot mai atrași spre 
organizația U.T.M., spre preo
cupările ei. Sfaturile primite 
din partea organizației U.T.M. 

bucurat, dar m-a făcut să mă gîndesc și mai mult asupra felului în care îmi voi organiza munca. Și eu socotesc că va trebui să mă pregătesc bine. Dar mă preocupă să găsesc și cele mai potrivite metode de a-i ajuta pe cursanți în studiu, de a-i antrena la

să Invit pe secretarul organizației U.T.M., pe propagandistul cercului politic de pe lîngă organizația de partid. De asemenea voi sta de vorbă cu tinerii între seminarii, contro- lînd cum au studiat, ce au reținut și mai ales ajutîndu-i concret în studiul individual.

discuții. Cunoscîndu-I, mi-am dat seama că va trebui să muncesc diferențiat cu ei în funcție de cunoștințele pe care le au și, dacă vreți, chiar de firea lor. Așa, de pildă, unii tineri sînț mai timizi, alții mai gălăgioși, unii au deprinderea de a citi șl a interpreta cele citite, pe alții va trebui să-l ajut să-și formeze această deprindere. M-am gîndlt să organizez mal multe ore de consultații, la unele dintre ele

— Evident, nu trebuie neglijată munca individuală cu cursanții. Dar dacă noi vom expune lecții interesante, bogate în fapte și exemple, folosind un limbaj viu și atrăgător, vom ușura mult munca cursanților de însușire a materialului.Șl tovarășul Necula Alexandru din comuna Cuca povesti celorlalți propagandiști cum a pregătit ei anul trecut lecțiile din cerc folosindu-se de

în diferite împrejurări s-au 
convins că nu erau decît spre 
binele lor.

Bobora iubea muzica- A 
fost sfătuit să învețe să 
cînte la un instrument. Și-a 
cumpărat acordeon.

Astăzi tinerii mineri de la 
Ghelar au un acordeonist bun- 
Bobora Simion îi distrează la 
fiecare joie a tineretului. La 
Oajdea Nicolae utemiștii au 
descoperit o voce de bun cîn- 
tăreț. El a fost atras în echipa 
artistică a întreprinderii. A de
venit un solist bine cunoscut. 
Și ceilalți tineri au câte o pa
siune. Unul a prins gustul ci
titului, altul a îndrăgit tere
nul de sport. în abataje însă 
erau pasionați cu toții pentru 

același lucru : să muncească 
mai cu spor, să extragă nu
mai minereu de calitate su
perioară, să îngrijească unel
tele și mașinile de lucru.

Cînd tinerii Munteanu Ghe
orghe, Oajdea Nicolae, Bobora 
Simion și Ticula Romulus au 
cerut pe rînd organizației de 
bază U.T.M. să fie primiți în 
rîndul utemiștilor și cînd 
cererea lor s-a discutat în a- 
dunarea generală, utemiștii au 
avut și multe cuvinte de laudă 
despre ei.

Am ales la întâmplare exem
plul organizației de bază 
U.T.M. de la orizontul 5—7 
pentru că lucruri asemănătoa
re putem povesti despre ori
care din cele 11 organizații de 
bază U.T.M. de la mina Ghe
lar. In fiecare din aceste or
ganizații s-a muncit cu răbdare 
și atenție pentru a antrena în 
activitățile întreprinse de or
ganizație pe toți tinerii mineri

Pentru buna desfășurare a alegerilor în școli
Pentru a asigura pregătirea te

meinică a adunărilor de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile 
U.T.M. din școli, comitetul orășe
nesc U.T.M. Bacău a organizat zi
lele trecute o ședință de instruire 
a comitetelor U.T.M. și secreta
rilor organizațiilor de bază U.T.M. 
din școli.

Cu acest prilej primul secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M., 
Mircea Molescu, a explicat pe 
larg cum trebuie să se desfășoare 
munca de pregătire a alegerilor 
pentru ca acestea să ducă intr-a
devăr la creșterea 
muncii de educare 
logică a elevilor.

Celor prezenfi la 
s-au dat apoi îndrumările necesare 
cu privire la pregătirea dării de 
seamă și a proiectului de hotărîri,

simțifoare a 
politico-ideo-

adunare

GHEORGHE V. PÎRVU
corespondent

acesteideosebită

U. T. M. a spri- 
bază

și a-i ajuta să-și îmbogățească 
bagajul de cunoștințe politice 
și de cultură generală.

La mina din Ghelar mai 
sînt însă numeroși tineri neîn
cadrați în rîndurile organiza
ției și de educarea cărora or
ganizația U.T.M. se ocupă în 
continuare cu toată grija și 
răspunderea. Comitetul U.T.M. 
pe întreprindere - secretar 
Dumitreanu Nicolae — dă o 
atenție 
probleme. In ultima vreme 
comitetul ~~ ~
jinit organizațiile de 
în pregătirea unor adunări ge
nerale în care li s-a vorbit ti
nerilor despre Uniunea Tinere
tului Muncitor — organizație 
unică revoluționară a tineretu
lui muncitor din R.P.R. : des
pre figurile luminoase ale ute- 
oiștilor Filimon Sîrbu, Olga 
Bande etc. La toate aceste a- 
dunări au fost invitați să 
participe și tinerii care nu 
sînt membri ai organizației. 
In noul an de învățămînt po
litic vor fi de asemenea cu
prinși și tineri neutemiști care 
vor avea prilejul în felul aces
ta să-și îmbogățească nivelul 
de cunoștințe politice și ideolo
gice. In activitatea culturală și 
sportivă, în acțiunile de mun
că patriotică, la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor care stau în 
fața organizațiilor de 
U.T.M., sînt atrași și 
zați toți tinerii mineri, 
educați astfel cu grijă 
tre organizația U.T.M. 
mai buni sînt primiți în rîn
durile U.T.M-

LAL ROMULUS

bază 
mobili- 
Ei sînt 
de că- 
și cei

exemple din ziare, de hărți și grafice, de cărțile de literatură beletristică, de realizările puternicei lor gospodării colective. De pe acum mă gîndesc — încheie el — la materialele ajutătoare de care voi avea nevoie. La cercul „Să ne cunoaștem patria noastră socialistă" pe care îl voi conduce anul acesta harta țării noastre îmi va fi de un prețios ajutor. Apoi mi-am adunat cîteva cifre comparative cu privire la nivelul de trai al oamenilor din comuna noastră în trecut și astăzi. Și, în sfîrșit, mi-am propus să invit la una din ședințele cercului pa președintele G.A.C. care să le vorbească cursanților despre începuturile colectivizării la noi, despre perspectivele de dezvoltare ale gospodăriei în viitor.— Și eu m-am gîndlt la ceva, 11 completă tovarășa Ni- coleta Sotrocan, propagandistă în aceeași comună. In timpul iernii vom organiza o excursie cu cursanții în orașul Galați. Vom vizita Muzeul de Istorie și Muzeul de științe

Secretari U.T.M. 
fruntași 

din orașul 
Ploiești

ECATERINA N. GHINEA Școala profesională de ucenici U.C.E.C.O.M.

NICOLAE ȘTEFANRafinăria nr. 1

ELENA IORDACHE 
Cooperativa de confecții 

„Drumul nostru"

NICOLAE MILITARU întreprinderea de prefabricate metalice.
---------.---------------Consultarea tinerilor asupra problemelor ce urmează să fie dezbătute în adunările generale U.T.M. a devenit o practică pentru Ionaș Kertăsz secretarul organizației de secție U.T.M. nr. 4 de la fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș.Foto: N. STELORIAN

naturale. Dacă se va putea, vom viziona și spectacolul cu piesa „Ecaterina Teodoroiu" din repertoriul Teatrului de Stat. Fără îndoială că tinerii vor ști să folosească cele învățate în această excursie la discuțiile din cerc...Dar cîte alte planuri nu-și fac propagandiștii acum în preajma deschiderii cercurilor politice... Ei și-au propus să țină cu regularitate informări politice și și-au fixat cîntece- le revoluționare pe care le vor învăța cu cursanții. Țin legătura cu comitetele organizațiilor de bază U.T.M. și se interesează de activitatea în producție a iiecărui cursant. Au stabilit și locul și ziua în care se va ține de fiecare dată ședința cercului politic. Elanul cu care își încep munca va fi, fără îndoială, răsplătit; cu a- jutorul lor, cursanții își vor îmbogăți cunoștințele politice reușind să-și îndeplinească mai bine sarcinile lor în producție șl în viața de organizație.
MARIETA VJDRAȘCU



FUNERALIILE ARTIȘTII POPORULUILUCIA STURDZA BULANDRAde oa- ultim marei romî- Lucia cursul
mii ad- ar- de-

O nesfîrșită mulțime meni au adus, joi, un și emoționant omagiu slujitoare a teatrului nesc, artista poporului Sturdza Bulandra. îndimineții, prin fața catafalcului cu corpul neînsuflețit al Luciei Sturdza Bulandra, depus în holul Ateneului R. P. Romîne, au trecut zeci de de cetățeni ai Capitalei, miratori ai marii noastre tiste. La catafalc au fostpuse multe buchete și coroane de flori. Colegi de teatru din vechea și noua generație, oameni ai muncii din numeroase întreprinderi și instituții din Capitală au ținut să-și ia rămas bun de la aceea care vreme de peste 60 de ani a slujit cu un devotament neobosit arta teatrală din țara noastră. La catafalc au făcut de gardă oameni ai artei, reprezentanți ai unor instituții de artă și cultură.Devotamentul și dragostea adîncă a Luciei Sturdza Bu-
In amintirea

Lus^i Sturdza
Bulandra

di- 
din 

a

se 
nu 
ce

un

landra pentru o artă teatrală pusă în slujba poporului, ce și-au găsit deplină afirmare în anii regimului democrat- popular, au fost evocate, în cuvinte emoționante, de artistul poporului George Vraca, care a luat cuvîntul la adunarea de doliu ținută la Ateneu. Vorbitorul a arătat că sonalitatea artistică a Sturdza Bulandra s-au flit cele mai realiste pure izvoare de artă ale teatrului romînesc, s-au armonizat într-un timbru unic, de o claritate desăvîrșită, rezonanțele scenice ale unui șir de înaintași iluștri, glorii ale teatrului nostru : C. Not tara, Aristizza Romanescu, Agatha Bîrsescu, In anii de după 23 August 1944, — a spus George Vraca — revoluția culturală condusă de partid, a dat o strălucire nouă artei ei realiste, de o rară finețe și bogăție, ridicînd-o pe treapta superioară a realismului socialist, lărgindu-i orizontul de înțelegere a vieții și a imperativelor etice ale artistuiui- cetățean.De la marea noastră artistă — a spus actorul Octavian Cottescu - noi, artiștii tineri, am învățat că a sluji artă înseamnă a sluji poporul, înseamnă a te strădui fără preget pentru a apropia necontenit teatrul de masele de oameni ai muncii. Exemplu viu de artist cetățean, Lucia Sturdka Bulandra și-a cîștigat nemărginita dragoste a miilor de oameni ai muncii care au avut prilejul s-o cunoască în creațiile ei artistice.Vorbind în numele Ministerului Învățămîntului și Culturii și al Sfatului Popular al Capitalei, tov. Constanța Crăciun, adjunct al ministrului Învățămîntului și Culturii, a spus printre altele : Ne despărțim azi cu adîncă durere de una din cele mal proeminente personalități ale culturii noastre socialiste, de cunoscuta și mult prețuita artistă a poporului, pasionata activistă pe tărîm cultural și obștesc, Lucia Sturdza Bulandra.Prin moartea Luciei Sturdza Bulandra, mișcarea noastră teatrala suferă o grea pierdere. Este bine-cunoscută tuturor activitatea neobosită, multilaterală, pe care Lucia Sturdza Bulandra a depus-o timp de peste 60 de ani în slujba teatrului din țara noastră. Roade bogate a dat de asemenea activitatea sa pedagogică.După eliberarea țării noastre, Lucia Sturdza Bulandra a răspuns cu. însuflețire chemării partidului îflcadrîndu-se cu hotărîre,. din toată inima, în primele rînduri ale intelec tualității noastre înaintate, punîndu-și întreaga ei ehergie inepuizabilă în slujba luptei poporului nostrm pentftr Aurirea unei vieți fericite Și a unei culturi socialiste. Ca artistă, ea a realizat creații memorabile pe care publicul nu le va uita și pe care istoria teatrului nostru le-a consemnat în paginile sale.Lucia Sturdza Bulandra a îmbinat activitatea ei de artistă și directoare de teatru

în per- Luciei intruși mai

cu munca pe tărîm obștesc în Comitetul național pentru a- părarea păcii, în Consiliul național al femeilor, ca deputată în Sfatul popular al Ca- - pitalei sau la conducerea Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, dovedindu-se și aici la fel de neobosită și activă. în repetate rînduri, dînd glas sentimentelor ei profund patriotice și înțelegerii procesului de transformare socialistă a țării noastre, Lucia Sturd- za Bulandra și-a exprimat a- deziunea ei profundă și caldă la politica Partidului Muncitoresc Romîn și a țării noastre.
Tov. Constanța 

anunțat că, drept 
prețuirii deosebite de care s-a 
bucurat și pentru a cinsti me
moria acestei mari artiste, 
Consiliul do Miniștri al Re
publicii Populare Romîne a 
hotărît ca Teatrul Municipal, 
în care a activat în ultimii ani 
ai vieții și pe care l-a condus 
cu o energie neasemuită, să 
se numească Teatrul „Lucia 
Sturdza BulandraDupă terminarea ceremoniei de doliu, sicriul cu corpul defunctei a fost ridicat pe umeri de actori ai Teatrului Municipal și așezat pe carul funebru, care a parcurs Calea Victoriei și Bd. 6 Martie, îndrep- tîndu-se spre Teatrul Municipal- Aci cortegiul s-a oprit. în fața teatrului care va purta, începînd de azi, numele Luciei Sturdza Bulandra, artistul poporului Jules Cazaban a e- vocat uimitoarea putere de muncă a marei noastre artiste, forța creatoare a celei care — pe scena acestui teatru — a întruchipat nenumărate roluri de neuitat. Aceste roluri au încununat o carieră triumfală, pusă în slujba teatrului romî- nesc- Lucia Sturdza Bulandra a dat o pildă de activitate obștească, socială, de cetățean înaintat al țârii noastre, tr-adevăr, o tinerețe fără trînețe — a spus Jules zaban.Apoi, cortegiul funerar îndreptat spre cimitirul „Sf. Vineri". Pretutindeni pe străzile Capitalei, pe unde a trecut carul funebru, o mare mulțime de cetățeni au adus un ultim salut strălucitei reprezentante a scenei romînești. înainte de înhumare, a luat cuvîntul actorul Lazăr Vrabie, directorul .adjunct al Teatrului Municipal, care a relevat activitatea neobosită și rodnică a Luciei Sturdza Bulandra la teatrul pe care l-a condus.Printre primele personalități care s-au alăturat luptei poporului condus de partid după 23 August 1944 — a arătat vorbitorul — a fost Lucia Sturdza Bulandra, care dînd dovadă de un patriotism fierbinte, a înțeles că a venit vremea cînd teatrului i se creează condiții de dezvoltare cum nici n-au visat generațiile de înaintași. Punîndu-și talentul, cultura și Uriașa energie în slujba celei mai înaintate clase a poporului nostru, a clasei muncitoare, ea a adus o contribuție deosebită la dezvoltarea teatrului nostru-

guvernului
Crăciun a semn al

în- bă- Ca-s-a

(Agerpres)
pe 
ce 

mai.

La început an școlar
(Urmare din pag. l-a)

fof

...Teatrul Municipal. Ora 9 
mineaja, Activitatea unora 
sectoarele teatrului a început, 
altora trebuie să înceapă. Ma
șina Luciei Sturdza Bulandra a ve
nit. Doi actori se duc să o ajute 
la coborîre, să o întîmpine. Ii ia 
de braf. în timpul scurtului drum 
pînă la ușa de intrare, Lucia 
Sturdza Bulandra găsește timp să 
facă glume, sau să pună o între
bare în legătură cu activitatea ce
lor Care au întîmpinat-o.

...în curte se încarcă decoruri. 
Se oprește. Vrea sa știe de ce 
încarcă la acea oră, de ce 
s-au încărcat mai devreme, de 
nu se încarcă mai repede.

...Intră în cabină. Cheamă
colaborator. Roagă să-i dea legă
tura telefonică cu Sfatul popular. 
Trebuie să fixeze o întîlnire ur
gentă pentru o discuție asupra : 
schemei, sau a locuinjeior actori
lor, sau a aprobării unor specta
cole, sau a unei probleme de or
din financiar, sau, sau, sau...

...E necesar să fie Convocat di
rectorul administrativ pentru o dis
cuție importantă. A început re
petiția ? De ce nu a început la 
9 fix ? De altfel cum are timp, 
va veni să asiste la repetiții. A- 
cest fapj înseamnă întotdeauna un 
schimb de păreri cu regizorul, cu 
actorii, cu pictorul decorator, cu 
mașinișfli, eu fîmplarii. în legătu
ră cu aceasta este chemat urgent 
cineva de la atelierul de croito
rie. E vorba de o grăbire a con
fecționării costumelor. Doar a 
vorbit cu șeful croitor să fie gafa 
la ora 9. De ce nu sînt gata ? Nu 
o privesc cauzele irtvârcafe. Ne- 
găsindu-le juste, să fie aduse la 
ora 12. Fără discuție.

...Aseară a luat o piesă origi
nală. A citit-o, noaptea, după 
spectacol. Să fie citită și de con
siliul artistic. Să fie convocat cît 
mai curînd. Dacă trec cîteva zile 
ea va reciti piesa Ca să poată 
lua parte cît mai activă la discu
ții. Părerea ei și-o exprimă întot
deauna precis, clar, concis. E 
vorba de o discuție în contradicto
riu ? Poate să o susțină combativ, 
cu energie, cîteva ore... Dacă 
poate e vorba de o concluzie mai 
subtilă de ordin ideologic, 
care nu a sesizat-o —- Ceea 
se întîmpla foarte rar — nu
discută. A înțeles. A greșit. Să 
dăm dreptate cui o are.

...E vorba de o discuție asu
pra unei piese, în cadrul Asocia
ției actorilor dramatici. Se duce, 
ascultă, înregist/ează tot ce se 
vorbește și cînd ia cuvîntul, ar
gumentele ei sînt limpezi, logice. 
O ironie, o glumă, poate să îm- 
blînzească o atmosferă plină de 
tensiune. Gluma vine ca o poantă 
de teatru. Rîsul care urmează a 
înseninat atmosfera.

...Se desfășoară contacte
mai frecvente cu teatrul sovietic, 
cu actorii sovietici. Lucia Sturdza 
Bulandra nu cunoaște limba rusă. 
Asta nu se poate. Trebuie să în
vețe urgent limba rusă. Să vor
bească și să citească. Are optzeci 
de ani ? As*a  nu are nici o im
portanță. Adevăratul om învăță 
cît trăiește. Peste Cîteva luni, Lu
cia Sturdza Bulandra poate duce 
o conversație în limba rusă 
poate descifra uh text.

...Trebuie să reprezinte țara la 
Festivalul de teatru de ia Edim- 
burg, din Anglia ? Va 
cu un profesor de er _ 
s-a mai ocupat de mulf de aceas
tă limbă. Vrea să recite două so
nete de Shakespeare la Radiodi
fuziunea britanică. Poporul romîn 
trebuie să fie reprezentat 
cinste în orice ocazie.

Acestea sînt doar cîteva nota
ții fugare din activitatea de fie
care zi a marei artiste Lucia 
Sturdza Bulandra. Cîte pagini 
mi-ar trebui, ca să pot în mod 
succint să redau măcar o palidă 
imagine despre această Covîrșj- 
toare personalitate .artistică, cetă
țenească. Cu o uimitoare putere 
de muncă, cu o energie neobo
sită, împletită cu o Cultură bogată 
și cu o vocație artistică demnă 
de marile figuri ale teatrului ro- 
mînesc, Lucia Sturdza Bulandra 
și-a închinat întreaga activitate 
slujirii teatrului realist-socialist, 
educării artistice a noului public 
de oameni ai muncii.

Lucia Sturdza Bulandra va con
stitui și în viitor un admirabil 
exemplu al marelui actor care 
înțelegea să fie în acelaș timp 
un mare și activ cetățean în sluj
ba idealurilor scumpe poporului 
său și ale întregii omeniri.

FORY ETTERLE 
artist emerit

Și

cu

va acorda organizării săptă-se va acorda organizării săptă- 
mînale a informărilor politice. Sub 
îndrumarea organizației de partid, 
profesorii vor sprijini organizația 
U.T.M. pentru a organiza cit mai 
bine aceste informări, cît mai a- 
tractiv. Accentul va cădea pe ex
plicarea, la nivelul înțelegerii ele
vilor, a evenimentelor 
nale. în același timp, 
mările politice îi vom 
elevi să cunoască mai 
fica internă și externă 
nostru, să-cunoască documentele 
de partid și de sfat, să înfeleagă 
politica partidului nostru. In acest 
scop cea mai mare atenție se va 
acorda alegerii temelor pentru 
informările politice și pregătirii 
celor Care țin aceste informări.

2. Cunoașterea multilaterală a 
realizărilor regimului democrat- 
popular în raionul și regiunea 
noastră. Pentru realizarea acestui 
obiectiv se elaborează în momen
tul de față planul 
vizitelor ce vor fi 
acest an școlar de 
clasă, cu tematica 
de desfășurare.

internațio- 
prin infor- 
ajuta pe 
bine poli- 
a sfatului

excursiilor și 
organizate în 
către fiecare 
lor și durata

3. Dezvoltarea gustului pentru 
frumos, pentru artă, literatură și 
muzică. în această privință pla
nul prevede organizarea în con
tinuare a unor serate literare de 
către diferite clase, organizarea 
cenaclului literar al școlii „V. Ma. 
iakovschi“, de audiții muzicale, 
precum și crearea unui cerc de 
prieteni ai teatrului și a unui cerc 
de prieteni ai muzicii. Un grup 
de amatori instrumentiști vor în
cerca să înjghebe o mică or
chestră a școlii,

4. îmbunătățirea activității ex- 
trașcolare și de cultură fizică și 
sport. Se prevăd următoarele sar
cini : introducerea gimnasticii de 
înviorare, organizarea activității 
echipelor de atletism, baschet și 
volei, organizarea unui campionat 
de șah și a concursurilor sportive 
tradiționale ale școlii.

Planul va fi supus discuției a- 
dunărilor generale U.T.M.

Sîntem încredințați 
nind acest plan, sub 
organizației de partid 
vom reuși să obținem i 
în educarea comunistă

că îndepli- 
îndrumarea 
din școală, 
noi succese 

i a elevilor.
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Produsele noastre să fie cît mai bune. Aceasta este preocuparea întregului colectiv al Uzinei „Vasilo Roaită" din Capitală. Iată-1 pe șeful soctorului 3 mașini agricole, Va- sildfecu Mihai, împreună cu șeful atelierului montaj Ciobanu Gheorghe și lăcătușii Nae Marin, Manga Teodor și Mitrea Gh. Mitrea consultîndu-se asupra ridicării calității semănătoarelor S.U. 29. Foto. AGERPRES

Un schimb
de experiență util
(Urmare din pag. l-a)

In „Cupa campionilor europeni

plina în producție, critică pe acei tineri care nu au o atitudine civilizată în producție, fac propuneri pentru îmbunătățirea muncii tinerilor. în același timp, posturile ute- miste de control popularizează prin articolele lor experiența unor tineri fruntași în aplicarea inițiativei.Cînd schimbul de experiență a luat sfîrșit, oaspeții au mulțumit gazdelor și s-au angajat să aplice în viață învățămintele căpătate cu prilejul acestei vizite-...Au trecut mai multe zile- La Uzinele de motoare electrice și Uzinele „Vasile Roaită" — în urma acestui schimb de experiență — s-au luat și se vor lua numeroase măsuri. Esențialul este că cele două organizații de bază U.T.M. au înțeles mai temeinic faptul că inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu“ are un serios rol economic, o înaltă valoare educativă în rîndurile tinerilor. în cele două întreprinderi, comitetele U. T. M- au discutat cu membrii birourilor organizațiilor de bază U. T. M. despre această inițiativă, au cerut sprijin conducerilor teh- nico-administrative ale secțiilor, comitetelor sindicatului, pentru larga ei aplicare. La matrițeria Uzinelor de motoare electrice — de pildă măsurilor pro- și făcut o a locurilor de

în secție, de a vestiare să fie tineri răspund

al
Turul ciclist
R. P. Romîne

Gabriel Moiceanu a cîști
gat ța sprint cea de-a 10-a 
etapă, a Turului ciclist al R.P. 
Romîne desfășurată joi între 
Suceava și Iași (174 km.). în 
urma acestei victorii, lupta 
pentru tricoul galben a deve
nit și mai interesantă, Ion 
Cosma nemaiavînd acum de- 
cît 2” avans asupra fostului 
lider al clasamentului. Chiar 
de la plecare s-a rulat intr-o 
trenă foarte rapidă datorită în 
mare măsură și vîntului care 
a suflat puternic. După pri
mii 90 km acele cronometra- 
lor au indicat o medie orară 
de 48 km.

în apropiere de dealul Co- 
poului atacă G. Moiceanu. El 
pătrunde primul pe pista sta
dionului „23 August". Purtă
torul tricoului galben I. Cos
ma încearcă fără succes să 
recuperare, Moiceanu cîștigînd 
victoria de etapă cu o lungi
me de bicicletă.

Clasament: 1. G. Moiceanu 
(R.P.R.) a parcurs 174 km în 
4h 07’21” (medie orară 42,200 
km.) ; 2. I. Cosma (R.P.R.) a- 
celriși timp; 3. Gh. Șerban
Rădillescu (R.P.R.) 4h 07’22” ; 
Fl. Cristescu (Dinamo) 4h 07’ 
23” ; 5. Hoffman (R.D.G.);
6. Ritter (Danemarca) etc. în 
clasamentul general indivi
dual Cosma are 2” avans față 
de G. Moiceanu și 1’20” față 
de Șerban PAdulescu. Pe echi
pe conduce R.P.R.

C. C. A F C. Austria 0-0

- în urma puse tinerii au reorganizare muncă, o împărțire a spațiului de muncă. „Măsurile acestea sînt eficace — spune mais- coordonator al secției, multă ordine înseamnă multă grije față de ma- care sînt scule preten-
Peste 45.000 urmărit joi „23 August" națională de fotbal dintre e- chipele C.C.A. Și F.C. Austria- Viena, contînd pentru „Cupa campionilor europeni". întîlnirea, care s-a caracterizat printr-o luptă dinamică, specifică jocurilor de cupă, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0-0. în prima repriză jocul a fost echilibrat, inițiativa aparținînd totuși echipei campioane a țării noastre, care a ratat două mari ocazii prin Raksi (17’) și Alexandrescu (25’).în partea a doua a meciului, echipa C.C.A. a dominat categoric, punînd la grea cercare apărarea directă

de spectatori au pe stadionul întîlnirea inter- Cele două echipe auViena.aliniat următoarele formații: C.C.A. : " ' “ 'Apolzan.BoneAlexandrescu,F.C. Austria: Freydl, Lower, Stotz, Strobl, Gager, paproth, Horak. Geyer, Nemec, Fiala, dr. Scheleger.
Voinescu, Zavoda, ivănescu, Jenei, Stănoaie, Constantin, Raksi, Tătaru.

PESTE HOTARE

în- a echipei oaspete, în frunte cu stoperul Stotz și portarul Freydl. dar atacanții au ratat din nou. Fără îndoială cea mai bună situație de a înscrie a fost ratată de Tătaru în minutul 60, care singur în fața porții de la numai .5 m mis balonul în brațele, rului austriac. ’în decursul meciului remarcat de la C.C.A., stantin, Bone, Voinescu și Za- voda, iar de la oaspeți, Stofe, Freydl, Horak și dr. Sicheleger. Returul acestui meci se va disputa la 28 septembrie la

In cadrul „Cupsi campionilor 
europeni" la fotbal s-au disputat 
noi întîlniri. La Londra, echipa 
Tottenham Hotspur a cîștigat cu 
8—1 (5—1) întîlnirea retur cu e- 
chipa Gornik Zabrze. Tot într-un 
meci retur, echipa Real Madrid 
a dispus cu 3—1 de Vasas Buda
pesta. Serveffe Geneva a între
cut cu 2—1 pe Hibernians La Va- 
letta, iar echipa belgiană Stan
dard Liege a învins cu 2—0 pe 
Frederickstad (Oslo).

trițețioase și cer să nu fie trîn- tite nei lariInsecția strugărie s-a hotărît organizarea unei adunări generale U- T. M. pe tema inițiativei. „Scopul acestei adunări este acela de a-1 face pe tineri să înțeleagă mai bine legătura dintre îndeplinirea sarcinilor de producție și îngrijirea mașinii, organizarea locului de muncă curățenie" — spune secretarul organizației U.T.M.Comitetul U- T. M, și membrii birourilor organizațiilor de bază de la Uzinele ,.Vasile Roaită“ discutînd despre aplicarea inițiativei au tras concluzia :— Trebuie dezvoltat spiritul de răspundere al fiecărui tî- năr în parte pentru organizarea locului de muncă. Să discutăm amănunțit cu fiecare și să le explicăm cu răbdare ce au de făcut — a propus secretarul comitetului U. T. M., Iorgu Grigore.Astfel o serie de tineri au primit sarcina de a răspunde

sau izbite din pricina u- proaste așezări, tnanipu- etc“.aceeași întreprindere la

de curățenia veghea ca la ordine. Acești și de consumul de energie electrică. Ei au grijă să nu fie uitate luminile aprinse după ce nu se mai lucrează.La stația de radioamplificare un colectiv format din tineri se ocupă de popularizarea fruntașilor în acțiunile gospodărești, critică pe cei care întîrzie de la lucru etc. S-a hotărît de asemenea discutarea aplicării primele U.T.M.Roaită" motoare electrice se fac numeroase pregătiri pentru a schimba și mai mult aspectul secțiilor. Se confecționează și se re- vopsesc dulapurile pentru scule, se pregătesc panouri a- gitatorice, se reamenajează vestiarele. Și firește se poate vorbi despre o serie de alte măsuri. Tot mai mulți tineri au învățat acum ce înseamnă să aplice inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu".Buna organizare a locului de muncă, adică îngrijirea mașinilor, a sculelor, pregătirea cu o zi înainte a mașinii, a sculelor și materialului necesar, organizarea pieselor în stive la îndsmînă, amenajarea locului de muncă într-un chip cît mai plăcut, cu flori, cu perdele la ferestre, atitudine respeetuasă față de vîrstnici, păstrarea unei ținute corecte la lucru, a disciplinei — iâtă ce înseamnă această inițiativă. Aplicarea cu mai multă siguranță a inițiativei va întări capacitatea de organizare a brigăzilor de producție ale tineretului, care luptă pentru cucerirea titlului de brigadă colectiv de muncă fruntaș. Și în acest sens schimbul de experiență dintre tinerii celor trei întreprinderi bucureștene poate fi socotit ca folositor. Este firește de datoria tinerilor de la Uzinele de motoare electrice și de la Uzinele „Vasile Roaită" să procedeze așa cum au procedat inițiatorii și să propage la rîndul lor, printre tinerii din alte întreprinderi, aplicarea acestei inițiative prețioase care ajută la mai buna îndeplinire a sarcinilor de producție, la formarea noii a- ' titudini față de muncă â muncitorilor tineri.---------- ----- •------

inițiativei îh adunări generale La Uzinele „Vasile și la Uzinele de

Numirea 
reprezentantului 
permanent al 
R. P. Romîne 
la O. N. U.

După excepționalul record mon
dial stabilit de Tamara Press la 
aruncarea discului (58,98 m), at- 
leții echipei R.S.F.S. Ruse au ob- 
tinuf noi performanțe de valoare 
In ultima zi a meciului cu echi
pa Angliei de la Londra. în pro
ba de 80 m garduri Irina Press a 
repurtat victoria cu timpul de 
10”9/10, iar Sokolov a parcurs 
3000 m obstacole în 8'40’’6/Î0. 
Alte rezultate 
masculin : 
(R.S.F.S.R.) ; . . .
Bondarenko (R.S.F.S.R.) 7,50 m ;
5000 m: Pirie (Anglia) 14'15”6/î0; 
feminin: 200 m plat: Itkina 
(R.S.F.S.R.) 24”1/IO; înălțime:
Cencik (R.S.F.S.R.) 1,67 m.

Ambele întîlniri au fosț cîști- 
gate de echipele R.S.F.S. Ruse; 
la masculin scorul a fost de 122— 
102 puncte, iar la feminin de 75— 
43 puncte.

★
S-au încheiat întrecerile de 

înot din cadrul „Dinamoviadei" 
de la Harkov. Spectatorii au a- 
plaudat frumoasa comportare a 
sportivei din R. P. RomînS, Cris
tina Balaban (Dinamo București), 
învingătoare în proba de 400 m 
liber. în proba de 100 m fluture 
Tatiana Gordeeva (Dinamo Mos
cova) a stabilit un nou record

! mai importante t 
disc : Buhantev

57,20 m; lungime :

a țri- porta-s-auCon-

unional cu timpul de 1*17 ”971O. 
Măriuca Rotaru (Dinamo București) 
a ocupat locul 3. înotătorul ma
ghiar Gurics (Dozsa Budapesta) a 
cîștigat proba de 100 m fiuture, 
urmaf de Valentin Pogacev (Di
namo Moscova) și Al. Popescu 
(Dinamo București).

Proba masculină de sărituri de 
la trambulină s-a încheiat cu vic
toria sportivului sovietic luri Ko
losov (Dinamo Moscova). Pe lo
cul doi s-a clasat Gh. Banu (Di
namo București).

★
în runda a 12-a a turneului in

ternațional de șah de la Bled 
trei partide s-au încheiat cu un 
rezultat de remiză : Petrosian— 
Gheller ; Gligorici—Olafsson și 
Germek—Pachman. Restul parti
delor au fost întrerupte.

în clasament 
cu 8 puncte (1), 
te, Keres și Tal 
7 (1) puncte.

conduce Fischer
Petrosian 8 punc- 
7'/j (1), Gligorici Cu telefericul pe Postăvar

FERESTRE LE MIRATE

Inti-o duminică, la sediul gospodăriei colective „V. Maiakovski" din Comloșul Mare, regiunea Banat. Foto : I. IONESCU

nnoptează. Sub ra
zele strălucitoare ale 
luminii electrice 
însă, în satul Baba 
Ana din regiunea 
Ploiești viața pul

sează nestingherită mai 
parte. E vremea cînd 
nii, colectiviști tineri șî 
nici, s-au întors de mult pe la 
casele lor de la muncă. E vremea 
cînd la sediul gospodăriei colec
tive consiliul de conducere și 
brigadierii fac bilanțul unei zile 
care a lost plină de rodnică acti
vitate și pun la cale cu ' " 
lă treburile pentru ziua 
re. Vremea cînd copiii 
osteniți de la joaca lor, 
cite una ferestrele satului se lu- 
fninează de razele becurilor elec
trice ca niște luceferi mari de ar
gint sfîșiind întunericul. Despre a- 
cest lucru vom scrie de altfel și 
noi în rîndurile care urmează. 
Despre ferestrele luminate ale sa
tului. Despre ce se petrece din
colo de aceste ferestre frumos 
luminate, la ceasul acesta de sea
ră, Cînd oamenii pășesc cu sen
timentul demnității pragul casei 
lor îndestulate, pragul casei lor 
dragi și odihnitoare.

Vă mai amintifi ce se petrecea 
altă dată sub neagra orînduire 
burghezo-moșierească la ceasul 
acesta tirziu ? Vă mai amintifi de 
Ion din schița „Socoteala" de 
Alexandru V lahuță ? De Ion care, 
ducîndu-se la boier să se „dumi-

de- 
oame- 
vîrst-

chibzuia- 
urmăfoa- 

se întorc 
cînd una

rească" de ce tot iese el mereu 
dator de trei ani de zile de cînd 
a luat cu împrumut de la curte 
o mierță de păpușoi și doi poli 
— este bătut crunt și dat afară 
în brînci de către slugi și vătafi. 
Vă mai amintiți de jalea care-i 
cuprinde casa odată cu venirea 
serii ? „înnoptează. La licărirea 
unui opaiț, tustrei stau jos in ju
rul unei mese mici, rotunde, cu 
picioarele scurte. în ochii lor 
stinși, pe fețele lor trase e spai
mă și disperare. Li-i frică parcă 
să se uite unul la altul. Offînd, 
Safta fringe în trei o bucată de 
mămăligă rece, care se întinde. 
In mijlocul mesei e o strachină 
pe fundul căreia a mai rămas o 
jîră de -mojdei, dar nimeni nu-n- 
finge, și nimenea nu scoate o 
vorbă. Vîntul duduie în horn. 
Afară fulguieșfe mereu. Vaca 
rage de foame în bătătură, Gti- 
vei urlă în poartă a jale ș-a 
pustiu".

Acestea se petreceau odinioară, 
seara, în casele oamenilor, în ca
sele milioanelor de Ioni care ro
beau pe pămînturife moșierești. 
Vă mai amintiți ?

Ce se petrece în satele noastre, 
seara, dincolo de ferestrele 'lumi
nate ale caselor? Care sînt astăzi 
preocupările țăranilor muncitori 
la ceasul acesta cînd umbrele în
serării încep să învăluie satul ? 
lată ce ne-am propus să aflăm 
înfr-una din serile trecute, aici, 
la Baba Ana.

e Alexandru Costache 
l-am întîlnit în drum spre 
casă.

— De unde veneai ? l-am în
trebat.

— Păi de-aici, de la gospodărie. 
îmi făcui drum acum pe seară 
să-l întîlnesc pe brigadier. Aveam 
să-i spun ceva. Eu lucrez la „vi
ticol" și azi pînă pe după prînz 
am verificat butașii unor soiuri 
noi de viță pe care o vom planta 
în toamna asta. Avem în gospo
dărie o „școală de viță" cu peste 
300.000 de butași.

într-un limbaj tehnic demn de 
un adevărat specialist și la care 
tînarul nostru vit’cultor se pare 
că ține deosebit de mult, el ne 
explică mai departe cît de fru
moasă este meseria aceasta nouă 
pe care a deprins-o în cadrul 
gospodăriei colective. Că pentru 
a face o astfel de meserie tre
buie să pui mina pe carte și s-o 
înveți nu glumă. Că trebuie să 
(ii seama de ce spun 
tehnicienii. Că 
se pomenea la 
de așa ceva.

Încet, încet, ne 
casă. O casă mare și frumoasă 
scăldată in razele proaspete ale 
becurilor electrice.

— Soția mea a fost și ea la 
cîmp. Dar cred că acum e acasă, 
că uite, e lumină.

Intr-adevăr Elena Costache, so
fia viticultorului, se întorsese de

altă 
ei,

inginerii, 
dată nici nu 

la Baba Ana,

apropiem de

Printr-un decret al Consiliului de Stat, toV- Mihail Hașe- ganu a fost numit în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Populare Romîne ia Organizația Națiunilor Unite, cu grad de ambasador extraordinar și plenipotențiar, în locul tov. Silviu Brucan, care a primit o altă însărcinare.
In Editura politică

a apărut:
C. Roman — M. Ramură : 
Tineretul lumii în mijlocul 

secolului XX
176 pag. 3,30 lei

Axat pe fondul principale
lor evenimente internaționale, 
materialul cuprins în lucrare 
prezintă un scurt istoric al 
mișcării mondiale a tineretului 
democrat în anii postbelici, 
redă bogata activitate a tine
retului, reliefează importantele 
acțiuni ale organizațiilor in
ternaționale de tineret, ilus
trează importanța deosebită și 
necesitatea vitală a unității ti
neretului In cadrul luptei pen
tru pace, pentru o viață mai 
bună, pentru socialism.

Punînd față în față cele 
două lumi — cea socialistă și 
cea capitalistă — autorii înfă
țișează pe de-o parte minuna
tele condiții de viața create 
tineretului din țările socialiste, 
iar pe de altă parte viața sum
bră, mizeria în care se zbat 
fiii oamenilor muncii din ță
rile capitaliste.

ea.

mult de la lucru. S-a Scuzat că a 
„cam deranjat" la bucătărie, și, ca 
o gazdă primitoare, ne-a poftit 
în „casa mare".

— Am cam întîrziat cu trebu
rile astea de seară — se scuză 

Acum aprinsei aragazul să
coc niște vinete pentru salată, 
să prăjesc niței cartofi și vreau 
să mă apuc să mulg vaca.

— Ce ați lucrat astăzi la gos
podărie? întreb.

— Azi am fost la scosul sfeclei 
de zahăr.

Exact, lese o producție bu- * 
nă ? nu pierde soțul prilejul să 
se intereseze.

— Bună, destul de bună — 
spune soția. Vezi că tot știința 
are dreptate ? Crezi că dacă nu-i 
dădeam îngrășăminte chimice și 
naturale astă-primăvară și dacă 
nu-i asiguram densitatea cerută 
am fi obținut tot atîta ? Da’ de 
unde I Nici vorbă de așa ceva I

Puțin cîte puțin discuția de
vine tot mai interesantă, se înflă
cărează, cuprinde arii tot mai 
largi. „Da’ cu frunzele de sfeclă 
ce-ați făcut î“ „Le-am lăsat gră
madă pe loc". „Păcat I Ar trebui 
să vorbim cu cei de la zootehnie 
să le însilozeze cit mai repede, 
pînă nu-și pierd sucul. Sin) bune 
la iarnă pentru producția de lap
te. Le-ai Cumpărat copiilor pan
tofi î" „Nu. O să-mi fac timp 
miine să trec pe la cooperativă. 
Și, să nu uit : zilele astea trebuie 
să mergi să schimbi 
aragaz că 
cără".

La acest
cina căruia

butelia la
nu prea mai are fia-

punct soțul, în sar- 
probabil sta de obicei



CURIER 1
LITERAR:

UN CERC
DE TALENTEPentru a formula o apreciere asupra unui cerc literar s-ar cere să-i cunoști îndeaproape pe membrii cercului, să te convingi de capacitățile și munca lor prin cercetare directă. Dar Oare ce criteriu îl poate întrece pe cel al rezultatelor ? Să judeci un cerc literar după producțiile sale poetice mi se pare destiil de nimerit.Pe masa noastră au poposit de astă dată 15 poezii. Sub ele — 5 semnături cu mențiunea : membru al cercului literar „Al. Vlahuță” din Țurnu Severin.Cercul are o paletă bogată și variată. Cu cine să încep ?A. BĂGHINĂ se caracterizează prin căutare necontenită. îl interesează catrenul și poemul agitatoric în formă liberă, evocarea și poezia închinată unor evidentiati în producție. încearcă pamfletul, ca și cronica rimată, criticînd o manifestare de înapoiere.Știe să intoneze un imn :

Numele meu îl cunoașteți: 
Sint năzuința și fapta 

poporului meu 
Sint gîndul acelora ce-au 

suferit și au plins...
(...) Am pornit să risipim 

întunericul
Și să clădim templul de aur 

al luminii...Dar poetul mai are și necazuri. Adesea versul' îi scapă de sub condei. Ideea actuală nu se transfigurează în poezie actuală. Intențiile sîrit realizate pe jumătate. Apar și facilitățile, poantele, locurile comune. A. Băghină poate mai mult decît:Dirt mina lor ies mii de 
giuvaiere

Sub formă de costume
minunate...Morala : multă, mereu mai multă autoexigență. O cere talentul.NICOLAE ROGOBETE. muncitor la G.A.S. Tr- Severin, se prezintă singur:Eu sînt urmașul plin

de cutezanță 
Al celor ce scrîșniră

pînă ieri...Rogobete îi preferă pe „cei de vîrșta sa“ (parafrazez titlul unui poem). Romantic, îl atrag apele Dunării. Dedică versuri constructorilor de vase, pe care îi vede alături de
... navele culcate ca niște

urși pe labe.Le cîntă munca, forța creatoare, are vizitindă'Viitoarelor călătorii. Și iată că vasul ;
E gata și din brațe pornește, 

ca să scape
In legănări ușoare ca nuferii 

pe ape,
Iar Dunărea, ca mamă, 

îl poartă către larg 
Sub roșul steag ce-nscrie 

poemul la catarg.Cui datorOște poetul viziunea sa optimistă, posibilitatea de a trăi demn și activ, în preajma uneltelor vieții și ale poeziei 7 Nicolae Rogobete o spune simplu, cu mai puțin meșteșug decît în alte poeme, în schimb cu totală spontaneitate: PARTIDULUI
M-ai sădit, Iubit părinte, 
In grădina tinereții;
Mi-ai dat seva fericirii 
Și izvorul dulce-al vieții...Arta de a alege ideea, ima-

Zîmbiți vă rog...In excursie la stațiunea Stîna de Vale.Foto: AGERPRES
schimbarea buteliei, are o o- 
biecție.

— Cu schimbatul buteliilor as
tea cam pierdem noi mult timp. 
Trebuie să mergem tocmai la Mi- 
zii, la 3 kilometri, pentru un lu
cru de nimic ca ăsta, cînd s-ar 
putea înființa aici în sat un Cen
tru de schimb, că de cînd e gos
podărie colectivă în Baba Ana, 
sînt peste 400 de arâgaze...

Probleme, discuții, preocupări. 
Viața nouă a țăranilor muncitori 
din gospodăria colectivă le-a 
mărit acestora orizontul, le-a spo
it capacitatea de a judeca lucru- 

die, i-a ridicat la demnitatea de 
om. Ca măre unitate agricolă so
cialistă, Cu un fond de bază de a- 
nroape 3.000.000 de lei, cu 
fecioarele zootehnic, vegetal, le
gumicol și pomicol bine dezVbl- 
ate, gospodăria agricolă co

z' lectivă din comuna Baba Ana a 
schimbat radical Viața țăranilor 
muncifdtl de aiCi, i-a dus mereu 
ntaj înainte, rriai aproape de lu
mină, tăcîndu-i să .vadă lumea 
cu alți ochi.Dst să mergem mai departe 

Cine stă aici, lâ fereastra 
aceasta lUrnirlafă? Ion 5.

Pefrîa, fierar mecanic lâ gospodă
ria colectivă. Am bătut la poartă. 
Veni! mai de rrilllf de la lucru, 
pînă cînd solia pregătește masa, 
asistat de cei doi copil ai săi, o 
fetița și un băiețaș vioi, fierarul 
nostrU meșterește de zor la o 

• motoretă,
— Să nu credeți cumva că 

este a mea — precizează el. Eu 
am o ,,Jawă* * de 250, Uite-o aici 
(și dă la o parte cu îndemînarp o 
prelată). In sat mai sînt încă 5 

— Dar fu de unde știi l îl în
treb.

Stelu, mezinul familiei Răduca- 
nu, pune capul în jos.

— Așa știu eu...
— Știe, intervine mama cu 

năduf. Eu l-am trimis de dimi
neață la grădiniță și el a făcut 
ce-a făcut și și-a schimbat dru
mul. S-a dus la tată-su la grădină 
Și mi-a venit tocmai acum, noap
tea, la masă.

într-adevăr, pe aragaz fierb 
cu abur ușor două Crăfifi albastre. 
Sîntem nițel indiscreții

•— Ce ați gătit în seara asta ?
— la, ce să gătim ? Am tăiat 

o rață. Am pregătit din ea niște 
supă și niște mîncare scăzută.

★
Aici stă Petre I. Nicolae cu so

ția.
;— Am intrat, pentru că am vă

zut lumină — i-am spus gazdei.
— Știți de ce e lumină ? ne 

întîmpină ea cu oarecare părere 
de rău. Pentru că nu e program 
la televizor. Azi e vineri. Altfel 
am fi stat „pe întuneric" să ve
dem programul.

Cine stă aici ? Drăgoi Ștefan, 
șef de echipă la o brigadă 
de cîmp, Gavrilă Ștefan, 

Dumitru Răducanu...
Batem la Dumitru RădUcanu. E 

liniște. Nu mai răspunde nimeni. 
Doar becul electric luminează 
din colțul casei CU răzele lui stră
lucitoare toată curtea. Ne uităm 
la ceas. într-adevăr, e destul de 
tîrziu. Oamenii s-au culcat. Vor 
să se odihnească. Au mîine tre
buri multe de făcut la gospodăria 
colectivă.

ginea, cuvîntul cel bun din ceea ce pare demn de așternut pe hîrtie, cu alte cuvinte experiența și iarăși, ca mai sus, exigența, iată spre ce urmează să tindă talentul lui N. Rogobete.Cenaclul severinean are uși deschise și pentru elevi. Iată-i pe Marin Negoiță, Șerban Foarță, Ileana Roman, trei foarte tinere personalități, de pe acum distincte.MARIN NEGOIȚĂ e liric și grav. Se trădează cunoașterea încă slabă a vieții. Dar și talentul se anunță.Dăruirea pentru binele omenirii, această nobilă năzuință, specific tinerească, îi inspiră lui ȘERBAN FOARȚĂ o „Discuție cu pîrîul“, imperfectă, pe alocuri confuză, dar elocventă ca preocupare.ILEANA ROMAN rimea2ă cam școlărește o poezie dedicată „OțelarulUi“, în care se resimt lecturi neasimilate încă, imagini de largă circulație. totul într-o perfecțiune a versului doar aparentă. Și totuși, cîtă înțelegere pentru munca prometeică a stăpînilor metalului! Ileana Roman ne poate rezerva surprize.Acestea despre poeții pe ea- re-i cunoaștem din cercul li
Revista curierului literar

Autocritică
De m-am privit naiv și îndelung 
In sarbede iintlni, vă cer iertare.
Dar credefl-mă, n-am tăcut-o nici 
Din vanitate, nici din îngîmfare.

Credeam atunci că-n strălucirea apei 
Mă voi afla mai limpede răsfrint.
Vă mulțumesc, prieteni; ochii voștri, 
Doar ei m-au arătat așa cum sint. «a

Activistului de partid
îmi fulgeră fruntea 
Și pașii pe cale 
Lumina scînteilor 
Inimii tale.

motociclete ca a mea și vreo 19 
motorete. Asta însă e a unui prie
ten. M-a rugat să i-o pun nițel 
la punct...

— Și copiii ce făceau î
— Ce să tacă, îmi încurcă șu

ruburile pe-aici. Ăsta mic, băiatul, 
a fost astăzi la grădiniță. îmi tot 
dă zor că a învățat o poezie.

— la spune poezia — l-am în
demnat pe fine.

Și-a sfrins mîinile pe lingă corp 
și a început să recite pe neră
suflate.

„Colț de țară minunat, 
Colț de țară depărtat, 
Viață nouă Cin'ți-a dat ? 
Cine-fi dete școli, lumină, 
Cin’ ie schimbă în grădină l 
E partidul, făurarul, 
El ne-a izgonit amarul.
Fericire el fi-a dat 
Colț de țară minunat".

Am mai fi ascultat și alte poe
zii, ani fflăf ti stat de vorbă și 
cu fierarul dar ne grăbeam.Și iatăifie iat în fața unei 

alte ferestre luminate. Aici 
locuiește Ștefan C. Rădu- 

cânu, șef de echipă la grădina de 
zarzavat. O fi acasă 1 Să batem 
la ușă.

Ne întîmpină doar soția, Cleo
patra Răducanu.

— Dar soțul unde e ?
— Nu știu, că n-a venit pînă 

□cum. O fi avlnd treabă la gos
podărie, Că așa îl auzeam de di
mineață, că azi aU mâi mult de 
lucru.

— E lâ „glădina" —1 Se aude 
un glas atotștiutor de băiat mic. 
„încalcă losii" în camion... 

terar „Al. Vlahuță’*.  Dar despre cerc în ansamblu 7După cum a și reieșit, căutarea și munca asiduă, probabil colectivă. își dă roadele. Mai evident sau trebuind să fie descifrat, talentul și perseverența se manifestă. Cum se ajută între ei, cum se critică și se stimulează acești tovarăși ne vor spune poate, odată, ei înșiși. Lucrările lor, chiar și cele imperfecte, sînt totuși o notă bună pentru cercul întreg.Mă întreb cum își organizează cercul lecturile din marii poeți. Cum știu să extragă din tezaurul colectiv al poeziei contemporane bunurile cîști- gate, cum își aleg maeștrii, pe cine tind să ajungă și să întreacă. Mă întreb cum ajută cercul pe membrii săi în realizarea unei autentice cunoașteri a vieții. Mă întreb, suge- rînd.Dacă mi se îngăduie o concluzie după o analiză bazată pe un material totuși insuficient, aceasta este lauda muncii care trebuie să dubleze pretutindeni talentul, lauda căutării continue și fertilei nemulțumiri de sine, care poate fi cheia celor mai autentice victorii poetice. -
HORIA ARAMA

Căci țăndări de soare 
Sint urmele-n lut. 
In holde și-n oameni 
Pe unde-ai trecut.

In suflet imi arde 
Nestinsă o stea 
Rămasă in mine 
Din inima ta.

ION DAVIDEANU 
comuna Hălmagiu, 
raionul Gurahonț 

regiunea Crișana

Fabrica de mass plastics București. Aspect din secția de folii suflate.Foto: AGERPRES----- e------Expuneri pentru popularizarea proiectului de Program ai P. C. U. S.
Joi după-amiază a avut loc, în 

aula Facultății de științe juridice a 
Universității „C. I. Parhcn" din 
Capitală, un simpozion din Cadrul 
ciclului de expuneri organizat de 
Consiliul General A.R.L.U.S. în 
colaborare cu Consiliul de condu
cere al S.R.S.C. pentru populari
zarea proiectului de Program al 
P.C.U.S.

Acad. Horia Hulubei, acad. Eu
gen Bădărău, prof, Remus Radu
lei, membru corespondent al A- 
cademlei R. P. Romîne, și Cos- 
tache Antoniu, artist al poporului 
din R. P. Romînă, au făcut expu
neri pe tema : „U.R.S.S. în anul 
1980". Expunerile au fost audiate 
cu viu interes de un mare număr 
de activiști de partid și ai orga
nizațiilor de masa, muncitori, teh
nicieni, oameni de știință, arfă și 
cultură, studenți, funcționari etc.

★
Expuneri cu teme asemănătoa

re au mâi avut loc la Casele da 
cultură ale tineretului din raioane
le Grivița Roșie și 23 August, la 
Casa de cultură a raionului Le
nin, la cluburile Uzinelor „Repu
blica", I.C.A.B. — Grozăvești, 
F.R.B., Fabrica de bere Grivița, 
Clubul Cooperației Meșteșugărești, 
Clubul I.S.B. etc.

★
Numeroși oameni ai muncii din 

întreprinderile și instituțiile ora
șului Deva au ascultat conferința 
„Un grandios program al construc
ției comunismului" ținută de prof, 
univ. Paraschiv Vagu din Bucu
rești în sala cinematografului „Fi- 
limon Șîrbu" din localitate.

(Agerpres)

Ne mulțumim totuși că în a- 
ceste puține ceasuri de seară am 
putut să surprindem cîfeva din 
preocupările oamenilor din satul 
nostru nou, socialist. Am reușit să 
surprindem cel puțin o parte din 
gîndurile senine ale oamenilor 
satului nostru, din preocupările 
lor multilaterale, la ceasul Cînd 
în alte vremuri aceștia se cutre
murau la ideea că pentru a doua 
zi nu vor avea ce mîrica. O parte 
din preocupările țăranilor munci
tori cărora gospodăria colectivă 
le-a schimbat viața, lărglndu-le 
orizontul, aducîndu-le fericirea și 
bunăstarea în casă.

Vă mai amintiți de Ion din 
schița „Socoteala" l De miile de 
Ioni care robeau odinioară pe pă- 
mînturile boierilor ? Ei bine, chit 
că se numesc Alexandru CosfaChe. 
Ion Pefria, Ștefan sau Cleofi&fa 
Răducanu, oamenii despre care a 
fost vorba mai sus, și încă ffiulțl 
alții ca ei, sute și mii din toată 
țara, sînt Ionii de altă dată.

De ce viața lor s-a schimbat 
așa de mult, de ce preocupările 
lor acum sînt cu totul altele, mat 
înalte, mai luminoase, demne de 
numele minunat de om, de ce și 
colțul de țară în care trăiesc nu 
mai are nimic din aspectul dezo
lant de odinioară ? Mezinul fie
rarului Ion Pefria ne-a dat cea 
mai bună explicație :

„Colț de țară minunat. 
Viață nouă cin'ți-a dat ? 
Cine-fi dete școli, lumină, 
Cin' te schimbă în grădină!
E partidul, făurarul
El ne-a izgonit amarul".

PETRE GHELMEZ

^NCVRS/â FESTIVAL INTERNAȚIONAL

Festivitatea Recepția oferită
de închidere de tovarășulJoi seara, în marea Sală a Palatului R. P. Romîne, a avut loc festivitatea de închidere a celui de-al Il-lea Concurs și Festival Internațional „George Enescu".La festivitate au participat reprezentanți ai organizațiilor culturale și obștești, personalități ale vieții muzicale din țară și de peste hotare care au luat parte la manifestările festivalului, concurenți, numeroși oameni de artă, cultură, ziariști romîni și străini, un numeros public.în prezidiul adunării au luat loc membri ai Comitetului de organizare a celui de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George E- nescu", membri ai juriilor celor trei secții ale concursului, personalități de Seamă ale vieții muzicale participante la festival.Festivitatea a fost deschisă de tovarășul Ion Pas, președintele Comitetului de organizare a celui de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu", președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune din R. P. Romînă.Artistul poporului George Georgescu, președintele juriului concursului de vioară, prof. Florica Musicescu, artistă emerită, președinta juriului concursului de pian, și maestrul emerit al artei Paul Constantinescu, președintele juriului concursului de canto, au înmînat apoi premiile și mențiunile participanților distinși lă cel de-al II-lea Concurs Internațional „George Enescu", felicitîndu-i călduros pentru succesul obținut și u- rîndu-le o strălucită carieră artistică.întreaga asistență a aplaudat îndelung pe tinerii Violoniști, pianiști și cîntăreți laureați.Luîhd apoi cuvîntul, tovarășul Ion Pas a spus printre altele : Timp de peste două săptămîni Capitala patriei noastre a găzduit o mare sărbătoare a muzicii : cel de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu". în aceste zile, artiști, muzicieni, oameni de cultură din diferite țări, personalități consacrate ale vieții muzicale sau tineri ce abia își încep cariera artistică s-au întîlnit și s-au cunoscut, s-au întrecut prietenește și au învățat unii de la alții-Felicit pe tinerii laureați, urîndu-Ie ca reușita de la București să-i încurajeze pentru noi și răsunătoare înfăptuiri artistice.Paralel cu concursul s-au desfășurat concertele și spectacolele celui de-al II-lea Festiva internațional „George E- nescu". Participarea sau prezența unei întregi pleiade de personalități de renume mondial au dat festivalului o deosebită strălucire. Am găzduit printre noi eminenți pianiști, violoniști, dirijori și cîntăreți, precum și admirabila formație care este orchestra Radio- televiziunii sovietice. Alături de ei au participat cei mai înzestrați dintre soliștii noștri, cele mai bune orchestre din Capitală. Celor ce au contribuit prin măiestria lor la succesele acestui festival le aduc aici o cordială mulțumire.Publicul nostru a întîmpinat cu generos entuziasm manifestările festivalului.La manifestările artistice

Vizitele grupului 
da deputați britaniciMiercuri seara, deputății englezi, membri ai Societății Fabiene, s-au înapoiat în Capitală din călătoria făcută în regiunea Dobrogea, unde în ultimele zile au vizitat ruinele cetății și săpăturile arheologice de la Istria, precum și Delta Dunării, în drum spre Capitală, ospeții britanici au făcut o vizită la întreprinderea pentru valorificarea stufului de la Brăila.Joi la amiază, membrii grupului de deputați englezi, însoțiți de deputatul C. Paras- chivescu-Bălăceanu, au fost primiți la Ministerul învăță- mîntului și Culturii de ministrul adjunct Stefan Bălan.în cursul aceleiași diminețe, o parte din delegație a vizitat Studioul cinematografic „București” iar ceilalți deputați au fost la Tribunalul Capitalei,După-amiază, oaspeții au făcut o vizită la Comitetul de Stat al Planificării și la Uniunea Scriitorilor. Seara au luat parte la festivitatea de inch!-1 dere a celui de-al doilea Concurs și Festival Internațional „George Enescu”. (Agerpres) 

Un concediu de odihnă plăcut îl puteți petrece pe

Valea Prahovei
Mai frumoasă toamna ca oricînd

în stațiunile Sinaia, Poiana Țapului, Bușteni și Predeal 
găsiți condițiile unei recree ri ideale 
Găzduire în case de odihnă confortabile 
Mese substanțiale bine pregătite
Prețuri reduse începînd de la 1 octombrie

50 la sută reducere pe C.F-R.
Informații șl înscrieri la orice agenție sau filială O N T. 

Carpați.

din cadrul concursului și festivalului au participat peste 80.000 de spectatori, în afara celor ce au urmărit aceste manifestări prin televiziune. Aceasta este o dovadă a puternicei dorinți de cultură care sălășluiește în sufletele celor mai largi mase, ridicate de socialism la o înaltă viață spirituală.Cel de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu" a răsunat ca o chemare la înfrățire și înțelegere, în numele culturii care înnobilează pe oameni și care trebuie cu orice preț ferită de calamitățile războiului. în închipuirea noastră prinde contururi încă de pe acum imaginea celui de-al Ilî-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu” pe care îl oorim și mai cuprinzător și mai strălucitor. Nădăjduim să fiți atunci din nou în mijlocul nostru.A urmat concertul laureați- lor la care și-au dat concursul: violonistul Daniel Podlovschi (R.P. Romînă) care a interpretat partea I din Sonata aII- a de George Enescu, pianistul „Lukowicz (R.P. Polonă) care a interpretat partea aIII- a din concertul hr. 1 în mi minor pentru pian și orchestră de Chopin, mezzosoprana Emma Sarkisian (U.R.S.S.) care a interpretat o arie din opera „Italianca în Alger” de Rossini, pianista Hong Teng (R.P. Chineză) care a interpretat Toccata de Paul Gon- stanttnescu, violonistul Vese- lin Paraskevov (R.P. Bulgaria) care a interpretat sonata a IlI-a pentru vioară solo de Ysayc, dedicată Iul George Enescu, basul Ayhan Baran (Turcia) care a interpretat aria lui Leporello din opera „Don Juan” de Mozart, pianistul Arie Vardi (Izrael) care ă interpretat partea I din concertul în la minor pentru pian și orchestră de Schumann, baritonul Dan Iordă- chescu (R.P. Romînă) care a interpretat liedul „Să schimbăm vorba» de George Enescu și o arie din opera „Andrea Chenier” de Giordano și violonista Nina Mihailovna Beilina (U.R.S.S.) care a interpretat Passacaglia și final din concertul pentru vioară și orchestră de Șostakovici.A acompaniat orchestra simfonică a Cinematografiei dirijată de Jean Bobescu, maestru emerit al artei, și Mircea Cristescu.Valoroasa interpretare a, tinerilor laureați ai celui de-al II-lea Concurg internațional „George Enescu" s-a bucurat de un mare succes. Publicul a aplaudat călduros ps ințer- preți. (Agerpres)
Din declarațiile 

oaspeților
Printre chiticii muzicali pre- 

zenți la manifestările Con
cursului și Festivalului Inter
național „George Enescu" se 
găsește și GEORGES LEON, 
colaborator permanent al zia
rului „l'Humanite".

Iată declarația făcută de cri
ticul muzical francez unui co
laborator al ziarului nostru.

„Animai de o sinceră simpatie 
pentru poporul romîn, am profi
tat cu bucurie de ocazia ce mi 
s-a oferit de a vă vizita din nou 
jara și de a putea confrunta cele 
observate cu prilejul primelor 
mele vizite (în anul 1953, la Fes
tivalul Tineretului și Studenților 
și la primul Festival „George E- 
nescu” din 1958) cu rezultatele 
strădaniilor și muncii poporului 
dv. oglindite atîf în imaginile fes
tivalului, cît și în aspectul gene
ral al vieții frumoasei dv. Capi
tale. Numeroși prieteni care au 
frecuf prin Romînia în ultimii trei 
ani m-au prevenit, povestindu-mi 
despre uimitoarele prefaceri ce 
s-au petrecut alei, dar cu toate 
acestea realitatea întrece tot ce 
mi-aș tl putut imagina.

Sînt impresionat de noile săli 
de concerte, de frumusețea, ele
ganța și însușirile lor acustice, 
care le situează printre cele mal 
bune și moderne construcții de 
acest fel existente astăzi îri Eu
ropa. Surprinzătoare și profund 
îmbucurătoare este și participa
rea în masă a populației orașului 
la manifestările Festivalului, ceea 
ce ilustrează o creștere extraordi
nară a nivelului cultural, o răspîn- 
dlre uimitor de largă a gustului 
pentru frumos.

Comparînd primul și al doilea 
Festival âm observat cu bucurie 
o serioasă creștere a nivelului său 
artistic.

Festivalurile organizate la Bucu
rești reprezintă o serioasă con
fruntare atîf pentru artiștii care 
vin în Calitate de oaspeți cît și

Ion Gheorghe MaurerPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a oferit joi seara în sala de marmură a Casei Scînteii, o recepție în cinstea participanților la cel de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu”.La recepție au participat tovarășii : Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Ștefan Voi- tec, Ilie Murgulescu. ministrul învățămîntului și Culturii, Ion Pas, președintele Comitetului de organizare al celui de-al doilea Concurs și Festival internațional „George Enescu", membri ai C.C. al P.M-R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Au luat parte membri ai Comitetului de organizare a celui de al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu”, personalități ale vieții muzicale din țară și de peste hotare care au luat parte la manifestările festivalului, membrii juriilor și iaureații concursului, participant! la concurs, numeroși oameni de artă, cultură și știință, reprezentanți ai organizațiilor culturale și obștești.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acredidati la București și alți membri ai corpului diplomatic-în timpul recepției, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a toastat în cinstea participanților la cel de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu”.
Cel de-al doilea Festival și 

Concurs ..George Enescu”, 
care în ultimele săptămîni a 
stat în centrul activității ar
tistice din Romînia, suscitînd 
totodată ihtereșiil cercurilor 
muzicale de peste hotare, a 
luat sfîrșit, a spus vorbitorul.

Manifestările artistice oare 
au avut loc la București și 
în alte orașe ale țării cu pri
lejul acestui Festival și Con
curs, instituit de guvernul ro
mîn pentru cinstirea memoriei 
marelui fiu al poporului nos
tru -■ George Enescu, sint o 
mărturie vie a înaltei prețu
iri pe oare o acordă statul 
democrat-popular figurilor de 
seamă ale culturii naționale, 
a dragostei poporului nostru 
față de cultură șl artă.

Prin nemuritoarele sale lu
crări, prin geniul său inter
pretativ, George Enescu a a- 
dus o contribuție de seamă la

pentru muzicienii romîni. Concur
surile și Festivalurile de la Bucu
rești constituie un puternic stimu
lent în creația contemporană, în 
dezvoltarea artei interpretative. 
Deși sînf uii vechi admirator al 
creației enesciene, Concursurile 
și Festivalurile organizate în țara 
dv. mi-âu întărit Convingerea că 
în persoana lui Enescu avem u- 
nul dintre cei mai de seamă com
pozitori ai contemporaneității.

Toate felicitările mele ansam
blurilor muzicale romînești care 
și-au dat concursul în cadrul Fes
tivalului și în special Filarmonicii 
bucureștene în mare progres față 
de manifestările artistice de acum 
trei ani”. 

Marți 26 septembrie
la cinematografele „PATRIA" 

și „ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE" 
PREMIERA NOULUI FILM ROMÎNESC 

Aproape de soare

O producție a siudioului cinemafograiic 
București

cu
FLORIN PIERSIC, VASILICA TASTAMAN, TITUS LAP 
TES, DORIN DRON, AUREL CIORANU NICOLAE PRAIDA, 
GRIGORE VASILIU-BIRLIC, ION MANTA, ION PRISA- 
CARU, SILVIU STĂNCULESCU, GEORGE CONSTANTIN, 

VASILE TOMAZIAN
Scenariul : Paul Ailghel, Savel Stiopul; Regia : Savel Stiopul; 
Imaginea : Ion Anton, Gheorghe Fischer; Muzica : Gheorghe 

Dumitrescu

dezvoltarea culturii muzicalo 
romînești, a îmbogățit patri
moniul culturii universale, în- 
scriindu-se printre personali
tățile proeminente ale artei 
secolului nostru.

Cel de-al doilea Festival și 
Concurs „George Enescu” a 
prilejuit participarea, în jurii 
său ca interpreți, a Unor Stră
lucite personalități muzicale 
din diferite țări, alături de 
cei mai de seamă reprezen
tanți ai muzicii romînești,

Permiteți-mi sa exprim Mul
țumirile noastre calde tuturor 
acelora — membri în juriu, 
invitați de onoare, oaspeți și 
concurenți — care aii adus 
contribuția lor prețioasă la 
succesul acestei frumoase ma
nifestări artistice.

Tinerelor talente care' au 
participat la Concurs și în 
special laureațitor Concursu
lui, aș dori să le transmit sin
cere felicitări pentru buna 
pregătire de care aw dat do
vadă in această prietenească 
întrecere. Sînt convins că nu 
va trece mult timp și numele 
lor va figura cu cinste pe afi
șele sălilor de concert alături 
de numele marilor maeștri ai 
artei interpretative, dintre 
care pe unii am avut deose
bita bucurie să-i ascultăm și 
să-i aplaudăm la București, 
cu ocazia Festivalului.

Din toate timpurile cultura, 
arta, au dat posibilitatea po
poarelor să se cunoască mai 
bine, să se împrietenească;

Participanții la Festivalul și 
Ia Concursul „George Enescu" 
au avut prilejul să vadă 
munca pașnică și creatoare a 
poporului nostru, grija și pre
țuirea de care se bucură în 
țara noastră arta, și cultura, 
slujitorii ei.

Călăuzindu-se după princi
piile coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale dife
rite și militind activ pentru 
apărarea păcii și securității 
în lume, țara noastră dezvoltă 
legăturile culturale și științi
fice cu celelalte țări. Nădăj
duim că festivalul și con
cursul care au avut loc repre
zintă o contribuție ia dezvol
tarea acestor legături, la întă
rirea păcii și prieteniei între 
popoare.

Dorim din toată inima ca 
oaspeții noștri să păstreze a- 
mintirea plăcută a zilelor pe
trecute între noi și să ducă 
popoarelor lor mesajul de 
pace si prietenie al poporului 
romtH;”Tr rrf'toh

Îngăduîți-ml să ridic paha
rul în cinstea oaspeților noș
tri pentru noi succese în crea
ția lor artistică, pentru arta 
lor pusă în slujba omului, 
pentru colaborarea culturală 
între popoare, pentru pace în 
întreaga lume.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.(Agerpres)

Turneul 
Orchestrei simfonice 

a radioteleviziunii 
sovietice

Continuîndu-și turneul în 
țara noastră, cu prilejul Con
cursului și Festivalului inter
național „George Enescu" or
chestra simfonică a radiotele
viziunii sovietice a dat joi 
seara, un concert în sala Tea
trului de stat din Oradea, di
rijat de Ghenadi Rojdest- 
venslci.

Programul a cuprins Simfo
nia a 5-a de Șostakovici și 
Simfonia a V-a de Ceaikovski. 
Concertul s-a bucurat de suc
ces.



■îl t

între A. A. Gromîko 
și Dean Rusk

Împreună, 
în apărarea 

păcii
Sesiunea Adunării

Comunicatul comun 
sovieto-cuban

Generale a O. N. U
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : Uniunea Sovietică șl Republica Cuba au confirmat comunitatea de poziții în problemele fundamentale ale actualei situații internaționale ca asigurarea unei păci trainice, coexistența pașnică, realizarea unui acord referitor Ia dezarmarea generală și totală, încheierea Tratatului de pace german și soluționarea pe această bază a problemei Berlinului occidental, lichidarea neîntârziată și definitivă a colonialismului în toate formele și manifestările sale. Toate acestea sînt consemnate în Comunicatul comun sovieto-cuban, semnat la 20 septembrie la Moscova de președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. Brejnev și de președintele Republicii Cuba, dr. Dorticos Torrado.în comunicat se arată că poziția U.R.S.S. în problema germană a fost pe deplin înțeleasă și sprijinită de președintele Cubei. Președintele O. Dorticos a declarat că în condițiile intenselor preparative de război ale puterilor occidentale — membre aleN. A.T.O. și ale amenințărilor lor directe la adresa Uniunii Sovietice, guvernul sovietic s-a văzut nevoit să ia măsurile necesare pentru asigurarea capacității de apărare a țării sale.Cele două părți și-au exprimat părerea că primirea R.D.G. și R.F.G. în Organizația Națiunilor Unite corespunde principiilor Cartei O.N.U. și ar constituit o condiție importantă a asigurării viitoarei dezvoltări normale a națiunii germane pe o cale pașnică.U.R.S.S. și Cuba împărtășesc același punct de privința faptului și componențaO. N.U. trebuie să realitatea existenței mentul de față în lume a trei principale grupuri de state..

NEW 
La 21 
dunării 
Națiunilor Unite a fost 
trată asupra adoptării ordinai de 
zi a sesiunii.

în cadrul ședinței sale de di
mineață, Comitetul General a e- 
xaminaf problemele organizato
rice ale celei de-a 16-a sesiuni 
și ordinea de zi care urmează să 
fie prezentată apoi spre confir
mare Adunării Generale. Majori
tatea problemelor de pe ordinea 
de zi au fost incluse în unanimi
tate, fără nici un fel de obiecțiuni 
pentru a fi recomandate Adunării 
Generale.

Reprezentanții unor puteri colo
nialiste au obiectat împotriva in
cluderii pe ordinea de zi a unor 
probleme ca „agresiunea engleză 
împotriva Omanului" și „situația 
din Angola".

YORK 21 (Agerpres). — 
septembrie activitatea A- 

Generale a Organizației 
I concen-

Reprezentantul i 
astfel sa convingă Comitetul Ge
neral că în Oman nu s-ar întâmpla 
nimic care să rețină atenția A- 
dunării Generale. Reprezentantul 
portughez s-a ridicat împotriva 
includerii problemei „situația din 
Angola" pe ordinea de zi a se
siunii Adunării Generale. El a în
vinuit aproape întreaga Adunare 
Generală de încălcarea Cartei 
O.N.U., declarînd că includerea 
acestui punct ar fi -„ilegală11.

Delegatul U.R.S.S., V. A. Zorin, 
a dat riposta cuvenită acestor u- 
neltiri ale puterilor colonialiste. 
El a arătat că sînt ignorate propu
nerile sesiunii a 15-a a Adunării 
Generale și a Consiliului de Secu
ritate în problemele respective.

Reprezentanții Statelor Unite și 
Angliei au luat cuvîntul expunînd 
motivele în baza cărora guvernele

englez a căutat

Intervențiile 
reprezentanților R. P. Romîne

vedere în că structura organelor oglindească în mo-

BRUXELLES 21. - Cores
pondentul Agerpres trans
mite : Conferința Uniunii In
terparlamentare de la Bruxel
les și-a continuat lucrările în 
ziua de 20 septembrie în co
misii și în ședință plenară. 
Comisia culturală a discutat 
proiectul de rezoluție asupra 
problemei învățămîntului și 
pregătirii profesionale, științi
fice și tehnice în țările slab 
dezvoltate.

Discuțiile au avut loc pe 
marginea unui proiect tuni
sian de rezoluție care reco
manda țărilor slab dezvoltate 
să prezinte date în ceea ce 
privește nevoile lor de munci
tori calificați și instructori și 
să asigure condițiile pentru 
pregătirea de muncitori cali
ficați. In numele delegației ro- 
mîne, Zoe Rigani a susținut 
amendamentul sovietic la re
voluția tunisiană, precizînd că 
ajutorul acordat țărilor slab

Apelul deținuților politici 
din Grecia adresat O. N. U.

chemăm O.N.U. și fiecare de
legație să depună demersurile 
necesare pentru restabilirea 
democrației în patria noastră, pentru anularea măsurilor ex
cepționale și proclamarea am
nistiei generale".

In numele a 2.000 de deți
nuți politici greci, apelul a 
fast semnat de M. Glezos, G. 
Eritriadis, F. Vettas și alți cu- 
noscuți patrioți democrați 
greci.

ATENA 21 (Agerpres). — 
Ziarul ,,Avghi" a publicat a- 
pelul deținuților politici greci 
adresat Adunării Generale a 
O.N.U.

„In numele principiilor lup
tei antifasciste din timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial, în numele democrației și 
păcii, în numele eroilor po
porului grec căzuți în lupta 
antifascistă, în numele eroilor 
noștri pentru idealurile aces
tei lupte, se spune în apel,

ADIS ABEBA 21 (Agerpres). 
— Ziarele etiopiene sprijină 
cererea de a se restabili drep
turile Republicii Populare Chi
neze la O.N.U. Ziarul „Ethiopian Herald" își pune între
barea legitimă: „Cum poate oare O.N.U. să se numească organizație reprezentativă

mondială cînd peste 600 milioane de oameni nu au dreptul să-și spună cuvîntul în organele ei ? în ceea ce privește faptul că R. P. Chineză este o țară comunistă și aparține lagărului socialist aceasta nu trebuie să constituie un impediment pentru participarea sa la O.N.U",

dezvoltate nu trebuie să con
stituie o amenințare pentru 
pacea și securitatea internațio
nală.

In cadrul ședinței plenare 
au continuat discuțiile asupra 
punctului nr. 5 al ordinei de zi .• „Acțiuni pentru pace". 
Luînd cuvîntuț în numele de
legației române, acad. Mihail 
Ralea a arătat că cea mai im
portantă problemă a relațiilor 
internaționale actuale este 
salvarea omenirii de primej
dia unui război mondial dis
trugător. Delegația romînă 
este de părere că singura so
luție în această problemă o 
constituie coexistența pașnică 
a statelor cu sisteme sociale 
și politice diferite. In lumina 
acestui principiu, a continuat 
vorbitorul, „devine cit se 
poate de evidentă incompa
tibilitatea politicii 
cercuri care violează acordu
rile internaționale privind li
chidarea militarismului și fas
cismului în Germania, cu in
teresele tuturor popoarelor 
care urmăresc slăbirea încor
dării internaționale și apăra
rea păcii. Una din cele mai 
importante contribuții la slă
birea încordării internaționale 
și întărirea păcii, a declarat 
în continuare M. Ralea, ar fi 
încheierea unui Tratat de 
pace cu Germania. Lipsa după 
16 ani de la încetarea războ
iului a Tratatului de pace cu 
Germania a contribuit la 
transformarea Berlinului occi
dental într-un focar de neli
niște și provocări împotriva 
țărilor iubitoare de pace, a 
stimulat și continuă să stimu
leze spiritul revanșard și mi
litarismul în Germania occi
dentală.

Relevînd în continuare ne
cesitatea urgentă a dezarmă
rii generale și totale sub un 
control internațional eficace, 
care este singura cale sigură 
pentru a se pune capăt peri
colului de război, delegatul 
romîn a arătat că R.P. Ro- 
mină acordă o deosebită im
portanță eforturilor îndreptate 
spre întărirea și dezvoltarea 
relațiilor pașnice multilaterale 
între popoarele balcanice, spre 
transformarea regiunii balca
nice și adriatice într-o zonă a 
păcii fără arme nucleare și 
rachete.

acelor

celor două Jări au propus inclu
derea pe ordinea de zi a pro
blemei „urgenjei încheierii unui 
tratai cu privire Ia interzicerea 
experiențelor cu arme nucleare 
sub un control international efh 
eleni". Reprezentantul S.U.A. a 
declarat cu acest prilej că Sta
tele Unite au reluat experiențele 
nucleare subterane chipurile „în 
scopuri de autoapărare* 1 ca răs
puns la reluarea exploziilor expe
rimentale nucleare de către Uni
unea Sovietică. V. A. Zorin, re
prezentantul U.R.S.S., a demascat 
inconsistența argumentației dele
gatului american. în ultimul timp 
— a declarat el — guvernul Sta
telor Unite a adoptat o serie de 
măsuri cu caracter militar. Spori
rea bugetului militar, chemarea 
a 250.000 de rezerviști sub arme, 
sporirea garnizoanei americane in 
Berlinul occidental — iată doar 
o enumerare sumară a ultimelor 
măsuri militare ale S.U.A. Toate 
măsurile luate de Uniunea Sovie
tică — a spus V. A. . 
constituit un răspuns 
S.U.A.

Referindu-se la 
anglo-americană de a 
problema experiențelor nucleare 
pe ordinea de zi, delegatul so
vietic a arătat că cele două țări 
caută să rupă această problemă 
de principala problemă a actuali
tății — problema dezarmării ge
nerale și totale care este înscrisă 
pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale.

Trecînd în revistă activitatea 
conferinței de la Geneva a celor 
trei puteri, V. A. Zorin a arătat 
că încă de acum trei ani putea 
fi încheiat un Tratat care să pre
vadă încetarea experiențelor nu
cleare. ACEST TRATAT NU A 
FOST ÎNCHEIAT INSĂ, Șl A- 
CEASTA DIN VINA STATELOR 
UNITE Șl ANGLIEI.

V. A. Zorin a arătat că cererea 
celor două state de a se examina 
separat problema încheierii trata
tului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare se face nu
mai din considerente de propa
gandă. Delegația sovietică — a 
spus el — va vota împotriva in
cluderii acestui punct pe ordinea 
de zi.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a luaf sfîrșit.

NEW YORK 21 (Agerpres).- TASS transmite : La 21 septembrie, secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a oferit un dejun în cinstea ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.; A. A. Gromîko.După dejun, între D. Rusk și A. A. Gromîko a avut loc o convorbire în probleme care interesează cele două părți. La convorbire a participat : din partea sovietică V. S. Se- mionov. locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.
Povara impozitelor 

în S. U. A.

Zorin — au 
la măsurile

propunerea 
se include

WASHINGTON. - Sporirea 
cheltuielilor militare ale 
S.U-A. a dus la creșterea po
verii impozitelor puse asupra 
contribuabilului american- 
După cum anunță agenția Uni
ted Press International, im
pozitele încasate de la popu
lația Statelor Unite în anul 
bugetar 1960 se cifrează la fa
buloasa sumă de 113.100 000.000 
dolari, ceea ce înseamnă că 
„fiecare bărbat, femeie și copil 
american au trebuit să plăteas
că 629 dolari anual, reprezen- 
tînd impozite — atit federale 
cit și locale11. Departamentul 
Comerțului a anunțat că im
pozitele au fost sporite cu 11,5 
la sută.

Greul acestor cheltuieli apa
să pe umerii oamenilor mun
cii. Se știe doar că în S.U.A- — 
după datele oficiale — 
25.605.000 de familii au un ve
nit anual sub 4.000 dolari, 
11.950.000 sub 2.009 dolari, iar 
450 000 sub 1.000 dolari.

hiijuJ
curînd intră în funcțiune
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hidrocentrala „Votkin"
CJn furnal — 

fără egal în lumeAu maipuține rămas ! zile pînă la pune
rea în funcție a puternicului nod hidrotehnic pe Kama — hidrocentrala lectrică Votkin. e- A-

Cel mai

ceasta va duce la creșterea rapidă a capacității energetice a întreprinderilor din republică, în prezent spre Ijevsk, se construiește într-un ritm rapid, linia de înal-

tă tensiune pe o lungime de 80 km. De asemenea, se construiește prima substație care va primi curent cu o intensitate de 220 kV.
mare lac artificial

de pe glob

întilnirea tineretului sătesc 

im țările regiunii Balcanilor 

și Mării Adriatice

Lucrările întâlnirii tinere
tului sătesc din țările 
regiunii Balcanilor și 

Mării Adriatice au continuat 
în dimineața zilei de 21 sep
tembrie. Prima parte a ședin
ței a fost prezidată de repre
zentantul Organizației Tinere
tului Democrat Unit din Ci
pru. Au luat cuvîntul repre
zentanți ai Uniunii Tineretu
lui Muncii din RP. Albania și Tineretului Popular din 
R.P.F. Iugoslavia care au 
vorbit despre viața și activi
tatea tineretului din satele 
țărilor lor. In continuare a 
luat cuvîntul Nikolae Gheor- 
ghiev, vicepreședinte al Comi
tetului bulgar de colaborare 
balcanică care a subliniat ne
cesitatea întăririi luptei unite 
a tineretului, a tuturor popoa
relor balcanice pentru crearea 
în această parte a lumii a unei 
zone de pace și bună vecină
tate.

După pauză ședința a fost 
condusă de Voia Srzentici re
prezentantul Tineretului Popu
lar din R. P- F. Iugoslavia 
care a dat cuvîntul tovarășu
lui Alexandru Kopandi, se
cretar al C.C. al U-T.M-, con
ducătorul delegației tineretu
lui dim Republica Populară 
Romînă. Vorbind despre im
portanța întîlnirii, tovarășul 
Alexandru Kopandi a arătat : 
„Întâlnirea la care participăm 
face parte dintr-o serie de ac
țiuni inițiate de tineretul din 
această regiune a lumii, me
nite să ducă la întărirea le
găturilor de prietenie și co

laborare la creșterea contri
buției tineretului la lupta po
poarelor pentru îmbunătățirea 
relațiilor de bună vecinătate 
între statele din regiunea 
Balcanilor și a Mării Adriati
ce. Deși între unii dintre noi 
există anumite deosebiri de 
convingeri politice și religioa
se cu tații sîntem de acord că 
colaborarea noastră este uti
lă și necesară pentru întări
rea unității de luptă în apă-

Prin telefon 
pentru „Scînteia 

tineretului"
rarea păcii, a viitorului tine
rei generații din regiunea 
noastră".

In continuare vorbitorul a 
făcut o scurtă analiză a situației țărănimii în România 
burghezo-moșierească și a vor
bit despre transformările care 
au avut loc în satele patriei 
noastre în anii regimului de
mocrat-popular. Expunînd u- 
nele din formele de activita
te ale tineretului sătesc din 
țara noastră, vorbitorul a 
spus:„Mobilizat de organizațiile 
U.T.M.j tineretul sătesc aduce 
un aport însemnat la dezvol
tarea și consolidarea sectoru
lui socialist al agriculturii, la 
sporirea producției vegetale și 
animale. In cele mai multe 
gospodării agricole colective.

de stat și S-M-T-uri îșl des
fășoară activitatea un număr 
mare de echipe și brigăzi ale 
tineretului, forme specifice de 
organizare a tineretului în 
producție, de mobilizare co
lectivă a acestuia la realiza
rea sarcinilor ce revin unită
ților socialiste în care lu
crează.

Ca expresie a creșterii con
științei socialiste a tineretului, 
a patriotismului socialist, a 
dorinței acestuia de a-și în
china toată puterea de muncă și elanul tineresc construcției 
socialismului în satele, ca și în orașele patriei noastre au 
fost create brigăzi utemiste 
de muncă patriotică. Peste 
1-200.000 de tineri încadrați 
în aproape 35.000 de astfel de 
brigăzi muncesc voluntar în 
timpul lor liber pe șantierele 
de construcții la înfrumuse
țarea orașelor și satelor, la 
înălțarea unor noi obiective 
cu caracter economic, social 
sau cultural, contribuind la 
grăbirea ritmului de construc
ție și la realizarea de însem
nate economii.

Cu multă însuflețire parti
cipă tineretul de la sate la 
activitatea cultural-artistică, 
mișcarea artistică de amatori 
cunoscînd o uriașă dezvoltare. 
Fiecare al patrulea tânăr de 
la sate face parte din forma
țiile artistice care le cultivă 
dragostea pentru artă și cul
tură, pentru frumos. In țara 
noastră, tineretului de la sate, 
ca și tineretului în general, i 
se garantează exercitarea de

Primul miliard de metri cubi 
de apă din fluviul Angara 
a fosț acumulat în Marea 

Bratsk, care va fi cel mai mare 
lac artificial din lume.

Aceasta reprezintă doar a 180-a 
parte din viitorul lac de acumu
lare gigant care se creează la 
barațul hidrocentralei Bratsk, în 
Siberia.

Noua mare siberiana a început 
ofensiva asupra malurilor stîncoa- 
se. Pe întinsul ei pulsează viața. 
Pe lacul de acumulare circulă în 
toate direcțiile vapoare de mar
fă, caravane de bărci, cuiere. Va
sele de expediție ale observato
rului hidromefeorologic au început 
să studieze 
cumulare.

confecționarea hidromonitorului 
necesar construirii hidrocentralei e- 
lectrice de la Bratsk. Tot aici s-a 
început fabricarea noului tip de 
dragă absorbantă pentru hidrocen
trala electrică de la

Hidromonitorul tip 
poate face săpături 
tari pentru fundațiile 
tralei electrice.

Totodată din întref 
fost expediat cel d 
vagon încărcat cu i 
constructorii barajului de la Asu
an

Krasnoiarsk. 
„350-50 T“ 
pe ierenuri 

hidrocen-

(R.A.U.).

omitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U-R.S-S. au 

felicitat pe constructorii 
gantului furnal care a 
terminat într-un timp record 
la uzina metalurgică. „Lenin" 
din Krivoi Rog (Ucraina).

Furnalul — fără egal în 
lume în ce privește nivelul 
tehnic — a fost construit în 
numai opt luni și 12 zile, cu 
aproape trei luni mai repede 
decit a fost construit un fur
nal asemănător anul trecut.

Noul furnal este un agregat 
metalurgie cu o înaltă meca
nizare și automatizare prevă
zut să funcționeze potrivit teh
nologiei celei mai moderne cu 
aplicarea gazelor naturale, a 
oxigenului, cu o presiune spo
rită a gazelor la gura de ali
mentare a cuptorului și cu in- 
suflare de aer cald-

Construirea furnalului gi
gant s-a desfășurat Ia un înalt 
nivel tehnic cu folosirea plăci
lor prefabricate din beton ar
mat și prin introducerea unor 
metode înaintate în lucrările 
de construcție și montaj.

gi- 
fost

regimul lacului de a-

Colectivul 
nizare din

★
uzinei de hidromeca- 

Rîbinsk a terminat

o mare bazăKirghizia
a producției de energie 

electrică ieftină

Spioni sub mască de turiștiMOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : Ministrul A- facerilor Externe al U.R.S.S. a protestat pe lingă guvernul O- landei împotriva faptului că organele de spionaj olandeze folosesc turismul în scopuri de spionaj pe teritoriul U.R.S.S.în declarația adresată de Mi nisterul Afacerilor Externe al U.R.S-S. ambasadei Olandei din Moscova se arată că, după cum au stabilit organele sovietice competente, turiștii olandezi Evert Rijdon, născut în 1931, și Low de Jager, născut în 1936, care au făcut o călătorie turistică cu mașina pe

ruta Ujgorod-Lvov-Kiev-Har- kov-Ialta-O desa-Kiev-U j gorod, s-au ocupat de culegerea unor date cu caracter de spionaj. Asupra lor s-au găsit mijloace optice pentru spionaj și pentru fotografierea de obiective militare, precum și un carnet de însemnări 5j numeroase pelicule fotografice.în carnetul de însemnări existau date cu caracter de spionaj. Rijdon și Jager au arătat că au fost trimiși pe teritoriul U.R.S.S. de serviciul de spionaj olandeiz pentru a strânge date cu caracter de spionaj în favoarea N.A.T.O.

/n economia Asiei centrale 
sovietice Kirghizia va de
veni cea mai mare bază 

de producție de energie electri
că ieftină.

Schema generală de folosire a 
resurselor hidrotehnice ale puter
nicului rîu „Marele Narîn" pre
vede construirea a 22 centrale e- 
lectrice. In prezent se tac pre
gătiri în vederea dării în exploa
tare a primelor 
ale centralei de

două agregate 
la Uci-Kurgan,

prima de pe această cascadă, cu 
o putere de 180.000 kW.

Rezolvarea problemei „Marelui 
Narîn" permite valorificarea boga
telor resurse naturale ale bazinu
lui acestui rîu. Abundența de e- 
nergie electrică ieftină va da, de 
asemenea, posibilitatea construi
rii de mari întreprinderi chimice, 
întreprinderi ale metalurgiei ne
feroase și feroase și ale altor ra
muri ale industriei atit în Kirghi
zia cit și în regiunile învecinate 
cu ea — Uzbekistan și Kazahstan.

Katanga: 0 nouă capitulare a O.N.U, 

in fața lui Chombe

Membiil Uniunii Tineretului Comunist de la Uzinele „Csepel“ din Budapesta participă cu entuziasm la munca de construire a unei noi fabrici de țevi, prestînd numeroase ore do muncă patriotică.
plină a drepturilor cetățenești. 
17 tineri țărani sînt deputați 
în Marea Adunare Națională 
organul suprem al puterii de 
stat iar alți zeci de mii de 
tineri sînt deputați în organe
le locale- Sute de tineri sînt 
directori ai gospodăriilor a- 
gricole de stat, ai S.M.T.-uri- 
lor, președinți ai gospodăriilor 
agricole colective".

Vorbind despre importanța 
colaborării tineretului din re
giunea balcano-adriatică, des
pre necesitatea întăririi lup
tei tineretului din această 
parte a lumii pentru crearea 
unei zone denuclearizate, de 
pace și bună vecinătate între 
state, tovarășul Kopandi și-a 
exprimat dezacordul față de 
poziția luată de reprezentan
tul Tiner.etului Popular din 
Iugoslavia care în intervenția 
sa s-a ridicat împotriva dis
cutării problemelor generale 
legate de situația internațio
nală actuală, de lupta pentru 
rezolvarea pașnică a proble
mei germane, pentru dezar
mare generală și totală, pen
tru pace, motivînd acest lucru 
prin faptul că reprezentanții 
tineretului sătesc trebuie să 
discute numai probleme lega
te de schimbul de experiență 
în domeniul agriculturii. A- 
rătînd că această poziție nu 
corespunde intereselor tinerei 
generații, reprezentantul tine
retului romîn a spus :

„Nu putem fi de acord cu 
părerea exprimată de repre
zentantul Tineretului Popular 
din Iugoslavia relativ la faptul 
că aici nu ar trebui să discu
tăm problemele generale le
gate de lupta pentru rezolva
rea pașnică a chestiunilor liti
gioase, de menținerea și apă
rarea păcii, deoarece noi con
siderăm că acestea sînt pro
bleme care interesează în e- 
gală măsură tineretul sătesc ca 
și pe toate celelalte categorii 
de tineret. Întâlnirea aceasta 
după părerea noastră nu este 
menită să fie numai un 
schimb de experiență în dome
niul activității tineretului în 
producția agricolă, dar în ace

lași timp o tribună de la care 
tineretul sătesc din regiunea 
noastră să-și spună punctul de 
vedere față de problemele 
internaționale deosebit de im
portante care preocupă astăzi 
omenirea. Și aceasta cu atit 
mai mult cu cit pentru a ne 
putea continua munca de dez
voltare a agriculturii țărilor 
noastre avem nevoie de pace.

Considerăm că întâlnirea 
noastră este menită să gă
sească căile cele mai potrivite 
pentru a dezvolta colaborarea 
tineretului sătesc din țările re
giunii balcano-adriatice, cola
borare la baza căreia trebuie 
să stea ideile exprimate de co
mun acord de participanții la 
Întâlnirea tineretului din țările 
noastre care a avut loc la 
București anul trecut. La a- 
ceastă întâlnire participanții 
și-au afirmat hotărîrea de a 
milita pentru transformarea 
zonei balcano-adriatice în
tr-o zonă a păcii fără arme ra
chetă si nucleare. Trebuie să 
ne unim eforturile pentru a în
făptui recomandările adoptate 
în unanimitate la București".

Trecînd în revistă acțiunile 
la care a participat U.T.M. pe 
linia îndeplinirii recomandări
lor Întâlnirii tineretului și stu
denților din țările regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriatice 
care a avut loc la București, 
vorbitorul a arătat în înche
iere :

„Uniunea Tineretului Mun
citor din R.P.R. este hotărîtă 
ca și pe viitor să facă totul 
în vederea întăririi relațiilor 
de colaborare și prietenie cu 
organizațiile de tineret din a- 
ceastă parte a lumii și pe a- 
ceastă linie noi sîntem gata, 
după cum au arătat reprezen
tanții organizației noastre și cu 
prilejul Întâlnirii ce a avut loc 
la Forum, să discutăm propu
nerile privind colaborarea 
noastră viitoare. In ciuda difi
cultăților existente noi ne ex
primăm speranța că în viitor 
există toate condițiile să strîn- 
gem și mai mult legăturile în
tre organizațiile noastre, să 
lărgim schimburile reciproce.

In fața actualelor, tendințe 
existente în unele țări de a 
se reînvia activitatea organi
zațiilor fasciste de tineret, de 
a se inocula tinerei generații 
ura de rasă și națională, de a 
i se ațîța instinctele josnice, 
decăderea morală, apucăturile 
agresive, războinice, apreciem 
că este de o deosebită impor
tanță aplicarea rezoluției 
O.N.U. privind educarea tine
retului în spiritul ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare, revoluție 
propusă de țara noastră. Ti
neretul din țările regiunii Bal
canilor și a Mării Adriatice 
este chemat să-și aducă în
treaga contribuție pentru ca a- 
ceste recomandări ale O.N.U. 
să fie transpuse neîntârziat în 
viață, pentru ca pacea și prie
tenia să triumfe în regiunea 
Balcanilor și a Mării Adria
tice. întâlnirea noastră este o 
manifestare importantă în ca
drul acțiunilor comune regio
nale menite să ajute la apro
pierea popoarelor noastre, a ti
nerei generații, la dezvoltarea 
legăturilor de bună vecinătate 
în această parte a lumii. Ne 
exprimăm convingerea că lu
crările ei vor duce la întărirea 
colaborării balcano-adriatice, 
la elaborarea unor măsuri care 
să favorizeze schimbul de in
formații, de materiale, de 
delegați între tineretul din 
satele țărilor noastre ajutând 
astfel cauza comună a luptei 
pentru pace, prietenie și un vi
itor fericit al tinerei gene
rații".

In continuare a luat cuvîn
tul reprezentantul Organiza
ției Tineretului Democrat Unit 
din Cipru, Nikos Cristodulos, 
care vorbind despre situația ti
neretului sătesc din Cipru a 
subliniat, de asemenea, necesi
tatea ca această Întâlnire să 
discute problemele luptei ti
neretului pentru pace, aceasta 
fiind problema cea mai im
portantă care preocupă astăzi 
tânăra generație a lumii.

ALICE FETCU
Sofia, 21 septembrie 1961

NDOLA 21 (Agerpres). La 20 septembrie, șeful operațiunilor civile ale O.N.U. în Congo, Mahmoud Khiari și căpetenia separatiștilor katanghezi, Chombe, au semnat la Ndola (Rhodesia de nord) un acord provizoriu cu privire la încetarea focului în Katanga în- cepînd de la miezul nopții de 20 spre 21 septembrie. Comunicatul cu privire la semnarea acordului a fost dat publicității la o conferință de presă, la puțin timp după declarația lui Chombe că la tratative „nu s-a realizat nici un progres". în această declarație el amenința să rupă tratativele și să plece îndată la Elisabethville dacă O.N.U. nu va accepta condițiile puse de el.într-o conferință de presă care a avut loc pe aeroportul din Ndola, Chombe a declarat că pîng la crearea comisiei mixte care va controla îndeplinirea acordului și se va ocupa de „retragerea trupelor O.N.U. din Katanga, a- ceste trupe vor trebui să se înapoieze neîntârziat în cazărmile lor". 'Acest punct al acordului, care mai trebuie să fie confirmat de cartierul general al O.N.U. din New York, constituie de fapt o nouă capitulare a comandamentului trupelor O.N.U. în fața marionetei colonialiste katangheze, care devine din ce în ce mai insolentă.
★NEW YORK 21 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că Kwame Nkrumah, președintele Ghanei, a avertizat Organizația Națiunilor U- nite că din cauza încetării din viață fulgerătoare a lui Ham- marskjoeld și din cauza insuo

cesului militar vremelnic al trupelor O.N.U. în Katanga, s-a creat un pericol grav legat de acordul privind încetarea focului în Katanga.în mesajul adresat președintelui Adunării Generale, Mon- gi Slim, Nkrumah arată că s-au pus la dispoziția rebelilor din Katanga avioane franceze „Fouga Magister", pe care inițial N.A.T.O. le destinase Belgiei. „Potrivit informațiilor pe care le deține guvernul Ghanei, aceste, avioane atacă trupele O.N.U.", adaugă el. Subliniind că guvernul său sprijină acțiunile O.N.U. în Katanga pentru menținerea unității și integrității teritoriale a Congoului, Nkrumah atrage atenția că unele țări din afara continentului african „care intenționează să submineze prestigiul Organizației Națiunilor Unite și să mențină puterea și exploatarea colonială" în Africa, s-au folosit de faptul că trupele O.N.U. nu erau înzestrate cu avioane militare și au inundat Katanga cu armament greu modern de toate tipurile.Nkrumah declară că puterile la care se referă caută în mod vădit să mențină regimul marionetă din Katanga, sfidînd guvernul central al Congoului și hotărârile Consiliului de Securitate. El recomandă să nu se admită încetarea focului în Katanga pînă cînd această provincie va fi „complet inclusă în componența Congoului, stat unitar, suveran și independent". Președintele avertizează că încetarea focului bazată pe recunoașterea de fapt a Katangăi va avea consecințe funeste pentru prestigiul și chiar pentru viitorul Organizației Națiunilor Unite.

TOKIO- - La 19 septem
brie cu prilejul celui de-al 
doilea Concurs și Festival 
George Enescu, la Tokio a fost 
organizată o seară rominească, 
în cadrul căreia D. Bălței, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne, a vorbit 
despre activitatea multilate
rală a marelui muzician ro
mîn. In cadrul întâlnirii a 
luat cuvîntul scriitorul japonez 
Takeshi Kaiko care și-a îm
părtășit impresiile din timpul 
unei călătorii în R.P. Romînă 
A urmat un program muzical 
în cadrul căruia artiști japo
nezi au interpretat compoziții 
ale lui Enescu. Au fost pre
zentate filmele: „Livenii lui 
Enescu11 și „Nuntă în țara 
Oașului”. Programul s-a bucu
rat de un frumos succes.

Cu acest prilej s-a organizat 
și o expoziție cu obiecte de 
artă populară rominească și o 
secție de filatelie.

NA MON. — După cum re
latează corespondentul agen
ției China Nouă la 20 septem
brie delegațiile celor trei părți 
in Laos au reluat tratativele 
de la Na Mon, întrerupte la 
începutul lunii septembrie din 
cauza sabotajului reprezentan
ților clicii Fumi Nosavan— 
Boun Oum-

ROMA. — Recent a avut loc 
Ia Roma cel de-al 4-lea Con
gres Internațional de numis
matică cu tema : numismati
ca mediteraniană, funcția so- 
cial-economică a monedei și 
circulația ei. La lucrările con
gresului a participat și o de
legație din R. P. Romînă for
mată din Bucur Mitrea, șeful 
cabinetului de numismatică de 
la Institutul de Arheologie 
București și Dumitru Protese, 
cercetător la Institutul de Is
torie al filialei Academiei 
R-P-R. din Cluj, care au pre
zentat comunicările :

„Pentru un corpus al tezau
relor de monede romîne1* și 
respectiv „Despre tezaurele 
monetare din Dacia Romană11-

PARIS- — „Guvernul fran
cez este gata, ca și înainte, să 
reia tratativele cu Frontul de 
eliberare națională din Alge
ria11. a declarat la 20 septem
brie un purtător de cuvînt al 
guvernului francez la sfîrșitul 
unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri, care a examinat pro
blema algeriană- El a declarat, 
de asemenea, că Louis Joxe, 
ministru fără portofoliu pen
tru problemele Algeriei va 
pleca la 20 septembrie la Al
ger.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scinteii". STAS 3452 52.


