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Un aspect al liniei de sîimă subțire a noului laminor ce se ailă în construcție la Hu
nedoara. Pe schela se observa muncitori din echipa condusa de Mihai Enescu.
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Buftea amLa Țesătoria din 
asistat zilele trecute la o con
sfătuire a tinerilor care fac 
parte din colectivul postului 
utemist de control. Luase cu- 
vîntul tânărul muncitor Ma- 
galiuc Otto, membru în comi
tetul U.T.M.

- In primele opt luni ale a- 
nului țesătoria noastră și-a în
deplinit cu succes sarcinile 
planului de producție la toți 
indicii. Aceasta este desigur 
un lucru foarte 
bun dar existența 
succeselor nu tre
buie să ne deter
mine la autcmul- 
țumire. De aceea 
comitetul U.T.M. 
e de părere ca noi 
membrii postului
control să urmărim în conti
nuare, ca și pînă acum, prin 
raidurile pe care le orga
nizăm, felul cum tinerii își 
îndeplinesc sarcinile de plan 
și realizează numai produse ------ x Cu

su- 
de

TRU RAID
tribuția tuturor muncitorilor 
am dat peste plan pînă acum 
30.900 metri pătrați de țesă
turi, planul țesăturilor de 
calitatea I-a l-am depășit cu 
1 la sută, am economisit peste 
cijfra planificată materiale în 
valoare de 11.000 lei.

Șeful secției le-a vorbit 
apoi despre contribuția foarte 
însemnată pe care au adus-o 
la obținerea acestor rezultate 
tinerii, cele 6 brigăzi de pro-

îndeplini toate sarcinile de 
producție.

în urma discuției cu șeful 
secției, tinerii din colectivul- 
postului utemist de control au 
hotărît să vadă cum se popu
larizează în secție experiența 
bună a brigăzii condusă de 
Ioana Dumitru în care toți ti
nerii își îndeplinesc cu regula
ritate toate sarcinile de pro
ducție, să cerceteze lipsurile, 
care fac ca

Din experiența posturilor 
utemiste de control

utemist de

de calitate superioară, 
siguranță că vom găsi 
ficiente lucruri bune 
popularizat, dar vom mai des
coperi și unele locuri de mun
că unde tinerii pot să-și spo
rească contribuția la îndepli
nirea sarcinilor de producție.

S-a hotărît ca primul raid să 
fie întreprins la secția țesăto
rie. Așa cum era și normal, 
membrii postului s-au în
dreptat mai întîi spre bi
roul șefului secției* tova
rășul Nicolae Pantelimon, 
membru în biroul de partid. 
Fără îndoială, el este omul 
cel mai bine informat și care 
le poate da indicații prețioase.

- Trebuie să vă spun de la 
început, li s-a adresat tovară
șul Pantelimon tinerilor din 
colectivul postului, că secția 
și-a îndeplinit în primele opt 
luni ale anului sarcinile de 
plan la toți indicii. Prin con-

—©—

ducție ale tineretului, care — 
la rîndul lor — și-au 
nit și depășit lună 
sarcinile de plan.

— Aici se ridică 
problemă, a continuat 
rășul Nicolae Pantelimon. 
Postul utemist de control ar 
face foarte bine 
de ea.

Despre ce era 
secția țesătorie 
cum este cea 
na Dumitru, 
muncitor își 
mod obișnuit 
de plan. Mai 
găzi (cea condusă de Șerban 
Iuliana, de pildă) în care o 
parte din muncitori lucrează 
foarte bine, iar alții lucrează 
slab.
găzi
n-au 
care

îndepli- 
de lună

însă o 
tova-

să se ocupe

vorba ? în 
sînt brigăzi, 

condusă de loa- 
în care fiecare 

îndeplinește în 
toate sarcinile 

sînt însă și bri-

Totodată, în unele bri- 
mai lucrează tinere care 
încă o suficientă califi- 
și ca urmare nu-și pot

In sprijinul generalizării 
experienței înaintate

La începutul acestei săptă
mîni , s-a încheiat la Arad o 
interesantă acțiune — „Luna 
sesiunilor tehnico-științifice" 
— inițiata de Consiliul local 
al sindicatelor și filiala ASIT 
în scopul introducerii și ge
neralizării în practică a unor 
procedee înaintate. Dezbaterile 
și demonstrațiile practice or
ganizate în întreprinderi în 
cadrul acestei acțiuni au pri
lejuit un larg și util schimb 
de experiență în lupta pentru 
ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Planurile de mă
suri tehnico-organizatorice ale 
întreprinderilor arădene au 
fost completate cu noi pro
puneri valoroase, din care 
unele au și fost aplicate în 
producție cu rezultate bune. 
La uzinele de vagoane, de 
exemplu, un colectiv de ingi
neri și tehnicieni a realizat un 
agregat cu care se găuresc 
simultan plăci de tampoane 
pentru toate categoriile de 
vagoane. Cu ajutorul acestui 
agregat se obține o producti
vitate de 5 cri mai mare decît 
prin vechiul procedeu, precum

și economii în valoare de a- 
proximativ 150.000 lei pe an.

în timpul desfășurării a- 
cestei acțiuni la Fabrica de 
mașini-unelte „Iosif Rangheț" 
au fost prezentate și accep
tate mai multe inovații, prin
tre care se află și un semia- 
gregat pentru găurirea cutiei 
de viteze de la strungul I 
A-62 și o nouă tehnologie de 
prelucrare a pieselor pe au
tomate. Aceste inovații contri
buie la îmbunătățirea calității 
strungurilor și la obținerea 
de economii anuale în valoare 
de peste 300.000 lei.

Vineri 22 septembrie s-a încheiat vizita to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și a ce
lorlalți conducători de partid si de stat în 
regiunea Iași.

In cursul zilei a avut loc o adunare a acti
vului de partid din regiune.

Întâmpinat cu puternice aplauze, a luat cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care a făcut o expunere cu privire la pro
blemele dezvoltării economice și social-cul- 
turale a regiunii lași-

Primul secretar al Comitetului regional 
Iași al P.MR., tov. Virgil Cazacu, a adus căl
duroase mulțumiri pentru măsurile stabilite 
de partid și guvern în vederea dezvoltării 
multilaterale a regiunii Iași, pentru prețioa
sele indicații și sfaturi primite din partea 
conducerii de partid și a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal și a asigurat Comite
tului Central al P M.R, că organizația regio
nală de partid, activiștii de partid și de stat, 
oamenii muncii din regiune nu-și 
cupeți eforturile pentru a traduce 
aceste sarcini.

Adunarea activului de partid din
Iași a prilejuit o manifestare de devotament

vor pre- 
în viață

regiunea

în alte brigăzi să 
existe tineri care 
nu-și îndeplinesc 
sarcinile, să stu
dieze în brigada 
condusă de tînăra 
Asănăjan Maria 
— în care lucrea
ză noile angajate 

cum acestea sînt 
ajutate.
cu Ioana Dumitru

— modul 
sprijinite,

Discuția 
și fetele din brigada ei a fost 
foarte interesantă.

— Succesele noastre se da- 
toresc faptului că suprave
ghem cu cea mai mare aten
ție mașina în timpul lucrului, 
spunea Ioana Dumitru. Asta 
are o mare importanță pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii și iată 
de ce. Mai întîi se evită lu
crul de proastă calitate (sînt 
evitate răriturile, firele du
ble etc.) Apoi, noi prevenim 
în acest fel ruperea firelor 
sau oprirea războiului după 
terminarea bobinei. Să faci 
un nod nu e mare lucru dar 
asta înseamnă să oprești ma-
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și încredere necirmuriiă față de partid. Parti- 
cipanții la adunare au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Romin și Co
mitetul său Central

După adunare, biroul comitetului regional 
de partid și comitetul executiv al sfatului 
popular regional au oferit o masă tovărășeas
că în cinstea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și a celorlalți conducători de partid 
și de stat. Masa tovărășească s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

în seara aceleiași zile, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraș, Leonte 
Răutu, Alexandru Bîriădeanu, Gheorghe Gas
ton Marin au plecat spre București.

Oaspeții au fost conduși Ia plecare de to
varășii Virgil Cazacu, membru supleant al 
C.C. al P.MR., prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Iași, Constantin Nistor. 
membru al C.C. al P.M R., președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului Popular regio
nal, de activiști de partid și 
cători ai unor întreprinderi 
șene, oameni de cultură. De-a 
și în fața gării Iași, se aflau
ai muncii, veniți să ureze drum bun oaspe
ților dragi

de stat, condu
și instituții ie- 
lungul străzilor 
mii de oameni

(Agerpres)

Pesilru 
otelărîile 
paiHei

• Cei peste 11.000 de ti
neri din orașul Galați în
cadrați în brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică 
au contribuit în primele 8 

.luni de la începutul anului, 
la colectarea a importante 
cantități de metale vechi. 
.Succese importante au ob
ținut tinerii încadrați în 
brigăzile de muncă patrio
tică de la Uzinele „Nicolae 
Cristea", Șantierul Naval 
Galați, Uzinele mecdnice 
„Gheorghe Apostol", Școa
la medie nr. 3 ca și tinerii 
din organizațiile de cartier.

Cantitatea totală de me
tale colectate de ei în 
ceastă perioadă este 
3.600 tone.

ce
de

• Din orașul Buzău 
din satele învecinate a 
fost expediată pînă acum 
de la începutul anului o 
cantitate de aproape 1000 
tone fier vechi oțelăriilor 
de la Hunedoara și Reșița. 
Organizațiile de bază 
U.T.M. din cadrul întreprin
derilor și instituțiilor din 
oraș au mobilizat sute și 
mii de tineri la acțiunile de 
colectare a metalelor 
vechi. In fruntea întrecerii 
se află tinerii de 
mecanică Buzău 
colectat și predat 
timp relativ scurt 
400 de tone de
vechi. Rezultate frumoase 
au obținut și tinerii de Ia 
Depoul C.F.R., de la între
prinderea „30 Decembrie" 
pionierii din școlile ele
mentare nr. 2, 8, 11, cei de 
la Școala elementară din 
comuna Simileasca.

la Uzina 
care au 

înlr-un 
aproape 

metale

Examenul de admitere 
în școlile tehnice

Ministerul învățămîntului și 
Culturii anunță pe cei intere
sați că examenul de admitere 
în școlile tehnice se amină 
pentru luni 2 octombrie a.c., 
ora 8.

Programul examenului ră- 
mîne cel anunțat anterior.

Recolta în hambare,

Tînăia Baicu Stela de la în
treprinderea „Dorobanțul din 
Ploiești se numără printre 
fruntașele în muncă din în

treprindere

sămința sub brazdă!
La munca patriotică 

în G. A .S.
Tn anul acesta în 

regiunea Suceava 
sectorul zootehnic 
al unităților agri
cole socialiste s-a 
dezvoltat mult. Pen- 
Iru numărul spoilt 
de animale sînt ne
cesare șl cantități 
mal mari de furaje 
pentru perioada de 
lamă. De aceea o 
atenție deosebită se 
acordă acum însi- 
lozăril nutrețurilor. 
Aceasta a devenit 
o acțiune tradițio
nală pentru tineret. 
Mobilizați de orga

nizațiile U.T.M., sub 
conducerea organi
zațiilor de partid, 
mii de tineri din sa
tele regiunii iau 
parte activă la în- 
silozări. Organizați 
în echipe sezonie
re, tinerii au reușit 
să însilozeze pînă 
acum o cantitate 
de 25.000 tone de 
furaje.

Un sprijin deose
bit l-au primit din 
partea tineretului 
gospodăriile agri
cole de stat. De 
pildă, brigăzile ute-

miste de muncă pa
triotică din comu
nele Răuceni, Hlipi- 
ceni, Todireni, au 
însilozat prin mun
că patriotică 1700 
tone furaje la 
G.A.S. Todireni. A- 
semenea acțiuni au 
fost întreprinse și în 
alte gospodării de 
stat dîn regiune. 
Pînă acum, tinerii 
brigadieri au însi
lozat prin muncă 
patriotică peste 
11.000 tone furaje.

A CĂRUNTU

Vedere de la Sinaia

Prin valorificarea resurselor naturale
întreprinderile de 

industrie locală din 
regiunea Hunedoara 
pun în valoare noi re
surse naturale. In a- 
propierea localității 
Hobița din raionul Ha
țeg a început exploa
tarea unui zăcămînt 
de cuarfită, cu 
conținut bogat 
bioxid de siliciu, 
la Sarmisegetuza

un 
de 
iar 
s-a

instalat o stafie pentru 
măcinarea acestui ma
terial. Primele canti
tăți de cuarfită au și 
fost livrate întreprin
derii „Carbochim" din 
Cluj pentru a fi uti
lizate la fabricarea 
materialelor necesare 
șlefuirii rulmenților.

La cariera de nisip 
„Gorgani" din raio-

nul Sebeș au fost gă
site rezerve de nisi
puri care se pretează 
la fabricarea sticlei, 
iar în apropierea ora
șului Brad s-a deschis 
o carieră de nisip 
care asigură necesită
țile pentru construc
ția noului cvartal de 
locuințe ce se ridică 
în acest oraș.

Primul examen
al noului

Pe harta 
vățămînt 
revoluția culturală a înscris 
— în anii regimului democrat- 
popular — nume noi: Bra
șov, Galați, Craiova și Petro
șani și anul acesta, Ba
cău și Constanța. La Bacău 
a fost înființat Institutul pe
dagogic de 3 ani:

Tînărul institut, patronat de 
universitatea ieșeană este che
mat să răspundă nevoilor cres
cânde de știință și cultură ale 
oamenilor muncii, sarcinilor 
însemnate ale construcției so
cialiste.

Pe băncile viitorului institut 
se vor pregăti cadrele didac
tice atît de necesare claselor 
III-VIII în anii imediat ur
mători când învățământul ele
mentar de 8 ani va fi genera
lizat.

institutelor de în- 
superior din țară,

★
Institutul trăiește în prezent 

atmosfera și febra examenelor 
de admitere, dutpă ce a cu
noscut pînă astăzi seriozi
tatea cursurilor de pregătire. 
Au fost două săptămâni în 
care primele cadre didactice, 
intr-un efort deosebit, au fă
cut totul pentru perfecționa
rea pregătirii candidaților.

Entuziasmul și pasiunea pot 
fi date ca numitor comun 
muncii candidaților și a ca
drelor didactice. Motiv pen
tru care și unii și alții privesc 
cu optimism spre examenul 
de admitere pentru cele trei 
facultăți: facultatea de științe 
naturale și facultatea de fi
lologie și facultatea de mate
matici.

Ca în fața oricărui lucru 
nou dorința de a afla cit mai 
multe se afirmă și întrebările 
apar firesc : Cine sînt candi- 
dații ? Cine sînt profesorii ? 
Unde va funcționa institutul ? 
Unde vor locui studenții ?

...Candidații, în marea lor 
majoritate bursieri ai sfaturi-

institut
lor populare Ploiești. Gclați, 
?i bineînțeles Bacău.

Răsfoind listele candidai 
la examenul de admițere s 
găsit numele lui Vasile R 
ru, muncitor la o întrec 
dere poligrafică, al lui Tra a-i 
Moise, muncitor la Fabr.ca 
„Steaua Roșie" etc.

La examen candidații pre- 
zenți vor face dovada pregă
tirii lor. Primele cadre didac
tice, unele provenite din cen
trul universitar Iași, altele se
lecționate din rîndurile celor 
mai bine pregătiți și mai ex
perimentați profesori din șco
lile regiunii sînt gata să se a- 
plece cu atenție și interes asu
pra lucrărilor de examen ale 
viitorilor studenți pentru a le 
aprecia în numele unei înalte 
exigențe.

uor

Am schimbat cîteva cuvinte 
cu directorul noului institut, 
prof. univ. Gheorghe Has
san. Mi-a atras atenția că nu 
va insista asupra dificultăților 
temporare ale prezentului- 
Toate cadrele didactice pri
vesc cu optimism viitorul in
stitutului. Ele înțeleg deplin, 
profund, sarcinile partidului în 
direcția pregătirii de cadre di
dactice, cinstea ce le-a fost a- 
cordată de a conduce munca 
științifică de învățămînt din 
acest institut.

Curînd, la 1 octombrie, 
noua clădire afectată institu
tului va fi complet terminată, 
încă din prima zi de școală 
proaspeților studenți le vor 
sta la dispoziție săli de cursuri 
și laboratoare spațioase, bine 
utilate.

In așteptarea primelor în- 
tilniri cu studenții, tovarășii 
profesori au început întocmi
rea cursurilor pe baza pro-

L. VALERIU
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La semănat, pe ogoarele gospodăriei colective „1 Mai“ ț 
din comuna Otopeni-București.

Foto ; AGERPRES ;

în atenția grupelor U.T.M. din brigăzile 
de tractoare — calitatea lucrărilor

Pe ogoarele unităților agricole 
socialiste deservite de S.M.T. Co
rabia, regiunea Oltenia, se află 
acum 260 de tractoare, 131 de se
mănători, grape, polidiscuri și alte 
mașini. Campania agricolă de 
toamnă este în toi. Mecanizatorii, 
hotăriți să execute toate lucrările 
la timp și de bună calitate agro
tehnică, nu precupețesc nici un 
efort. Pină acum ei au pregătit 
terenul, în vederea însămînfării 
griului pe o suprafață de cîfeva 
mii de hectare. Cea mai mare 
parte din grîu se va însămînța 
însă pe terenurile de pe care se 
recoltează acum porumbul pentru 
boabe, porumbul pentru siloz, 
floarea-soarelui etc. Pentru ca să 
poată da mecanizatorilor posibili
tatea să execute la vreme arătu
rile adînci și apoi însămînțările, 
colectiviștii zoresc recoltatul cul
turilor tîrzii, Munca este bine or-

ganizată ; unele echipe recoltea
ză, altele taie cocenii și îi leagă, 
iar altele îi transportă de pe cîmp. 
Așa lucrează, de pildă, colectiviș
tii din Corabia, Vîrtopu, Rusăneș- 
tii de Jos, Vădăstrifa și din alte 
comune. în felul acesta mecaniza
torii au putut efectua pînă acum 
arături adînci pe o suprafafă de 
peste 3000 de hectare, ceea ce 
reprezintă mai mult de 40 la sută 
din planul acestei lucrări. în bri
găzile de tractoare munca este 
bine organizată, a fost asigurat 
schimbul doi pe tractoare.

Un rol important în activitatea 
brigăzilor de tractoare îl au gru
pele U.T.M. Intensificîndu-și mun
ca politică, ele au reușit să im
prime fiecărui tînăr mecanizator 
spiritul de disciplină, răspunderea 
țață de calitatea lucrărilor pe care 
le execută, interesul față de păs
trarea bunului prestigiu al brigă

zii. In brigăzile care lucrează pe 
terenurile colectiviștilor din Vă- 
dăstrița sau Corabia, de pildă, în 
ședinfele de grupă U.T.M. sau în 
consfătuirile de producție ale bri
găzilor, utemiștii vin cu propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
muncii. De pildă, ei au propus ca 
lucrarea cu grapa reglabilă să fie 
făcută de două și, unde este ca
zul, chiar de trei ori, pentru ca 
pămîntul să fie bine mărunții, a- 
sigurîndu-se un bun pat germina
tiv semințelor. Apoi, tot în cadrul 
ședinfelor de grupă U.T.M. sau 
în cadrul consfătuirilor de produc, 
fie, ei au propus ca fiecare din 
cei 70 elevi tractoriști să fie re
partizat pe lingă mecanizatori cu 
calificare mai înaltă pentru ca a- 
ceșfia să-i ajute și în același timp 
să supravegheze calitatea lucrării.

I. TEOHARIDE

Însămînțează orzul
Zafă o imagine pe care am surprins-o deunăzi la gospodăria co

lectivă „Viajă nouă" din Bărcăneșfi, regiunea Ploiești. In zori, 
la capătul tarlalei întinse, netede, se aliniaseră patru tractoare. 

Sus, la volane, patru tineri din brigada comunistului Gheorghe Miu, 
de la stațiunea de mașini și tractoare din aceeași comună, aveau fe/ele 
pline de zîmbet. Pe semănători, opt colectiviști cu chipuri senine, pline 
de emoția evenimentului: începerea tnsămînțării orzului pentru boabe 
pe 30 de hectare. Tractoarele s-au pus în mișcare.

— Succes* tovarăși I
Mulțumim, au răspuns flăcăii, pornind cu tractoarele de-a lungul 

tarlalei. în urma lor, rîndurile de orz se înșirau drepte, cu sămința 
„picurată" egal din pîlniile semănătorilor. Doi oameni — inginerul agro
nom și președintele — s-au aplecat pe brazdă.

— Lucrează bine băieții — a apreciat președintele.

N. BARBU



Ajutoarele echipei 
de dansuri

Turneul 
artiștilor 
amatori

r recuse de miezul nopții. 
Mașina alerga înghițind 
kilometru după kilome

tru. Drumul de la Bocșa către 
Timișoara trece prin sate și 
prin păduri, printre dealuri 
ocolind apele, străbătînd întin
derea cîmpiilor unite. Tinerii 
artiști amatori, membri ai or
chestrei de estradă și ai bri
găzii artistice de agitație de la 
întreprinderea poligrafică din 
Tțmișoara erau, ca de obicei, 
entuziaști, plini de energie și 
veseli. Se întorceau din tur
neu, de la Bocșa.Romînă.-. Co
mitetul organizației U.T.M. pe 
întreprindere are trecute în 
planul de munca asemenea 
turnee ale tinerilor artiști 
amatori. Și aceste turnee au 
devenit o muncă obișnuită, fă
cută cu dragă inimă de artiștii 
amatori.

Maria Teodorescu, Cristea 
Ana, Hilda Moroșanu, Ervin 
Knejovici și alții, tineri artiști 
amatori ai întreprinderii po
ligrafice din Timișoara s-au 
obișnuit de mult cu drumurile 
către sate în tovărășia cînte
cului și a poeziei. Migala de 
fiecare zi a muncitorilor cc-' 
dau viață slovelor pe 
se face auzită pînă depz-'t 
scenele căminelor cuIZitrcle-

„Cîntecul munci:* rr —-sa
mă o parte a prz-.—z- L _ ar
tiștilor amatori de 'at Șatre- 
princteren fXKTUi
ți minări* de a r»5 act *e îm
pletesc ificv cMMf Și poe-

hgmHâri
«MaHra.’iHimimiimmii

I -x ttre întovărășesc fiecare 
| muncă. A fost cîndva
I r —me cînd fata de țărani 
Batnaonf se oprea la bariera o- 

| -: Iui să-și încalțe papucii de 
id-bătoare aduși în bocceaua 
mică, atit cit să agonisească în 
ea un pic de zestre. Toate vi
surile •; se năzuiau îndărătul 
porților de fier ale fabricii.

Dar astăzi ? !

,.Nu mi-s tristă de bucate 
Că-s colectivistă, frate.
Nici de mindru. nîci de zestre, 
Zestrea-n colectivă crește.

Dorniei să cunoască aspec
tele cele mai variate și com
plexe din viața satului nou, 
tinerii muncitori, artiști ama
tori. au făcut pină acum șase 
turnee la sate, au vizitat gos
podăriile colective, au discutat 
cu colectiviștii, le-au ascultat 
cîntecele despre frumusețea și 
belșugul muncii în marea fa
milie. Și turneele — această 
formă interesantă în activita
tea culturală — sînt unanim a- 
preciate.

— Căminul nostru vă mai 
așteaptă, să știți, le-a spus la 
plecare o fată din Bocșa Ro- 
mină; Aveți cîntece frumoase 
pe care vrem să le învățăm și 
noi., ..
..^țăașina alerga pe asfaltul 

neted. In autobuz se cînta, se 
discuta. Tinerii artiști amatori 
arătau ca de obicei entuziaști, 
plini de energie și veseli. Se 
întorceau din turneu.

Peste o săptămînă vor pleca 
iarăși: la Lugoj, la Deta, în 
Moldova Nouă... Pretutindeni 
sînt așteptați cu dragă inimă 
și încredere.

AUREL ZAICU

încă o repetiție, înainte de spectacol...

VIAT A,
KurruiiĂLMn

i 
soarelui, hale e na- aâ&xssKnd 
mașini dintre cele mei modeme 
— toa's s‘a_ • -•
și energ »■ creatoare « muncito
rilor de pe șan: erui de la Brazi. 
Obiect;» i-e-, ‘-scris în istori
cele documente ae Congresului 
al III-ea a c:- c.j, șantierul 
se dezvo.'ă neo-anj și, pe zi 
ce frece, construcțiile se înalță 
impunătoare, frumoase.

După cum se știe, activitatea 
culturală are menirea să educe, 
să distreze și să odihnească. Oa
menii, veniți din toate coifurile 
fării, de diferite vîrste și profe
sii, să-și aducă contribuția la înăl
țarea acestui însemnat edificiu so
cialist își petrec timpul lor liber 
în chip util și plăcut. Sub 
conducerea și cu sprijinul or
ganizației de partid, comitetul 
U.T.M. de pe șantier se preocupă 
îndeaproape de munca artistică, 
asigurînd tineretului o activitate 
culturală instructivă și educativă. 
Seară de Seară la clubul com
plexului social de la Negoiești vin 
sute și sute de tineri. După o zi 
de lucru, vizionarea unui film sau 
audierea unei conferințe pe tema 
„Zborul navei cosmice Vosfok 2“ 
sau „Munca — datorie de cinste 
și onoare a fiecărui cetățean-, 
partîc.parea la o joie a tinere
tului sau la un concurs de cîntece 
și poezii, la un simpozion literar 
sau la un concurs-ghicitoare 
teme de producție — sînt 
mentele cele mai îndrăgite de 
tineri și ' ' ' ' '
teres.

Tinerii 
club și să găsească aici activități 
dintre cele mai diferite. Viața cul
turală îi pasionează și le dezvoltă 
un interes crescînd. Fac observa
ții, dau sugestii, întreprind ac
țiuni noi și interesante. Așa s-a 
îniîmplat, de pildă, cu organiza
rea unei joi a tineretului. într-o 
zi, la stafia de radioamplificare 
a șantierului a fost o „emisiune11 
specială. Se vorbea despre cu
rajul a doi utemiști, muncitori pe 
șantier.

— Ce-ar fi să organizăm și o 
joie a tineretului în cinstea lor, 
s-au adresat comitetului U.T.M. 
mai mulfi tineri. Să-i chemăm în 
mijlocul nostru, să chemăm toți 
fruntașii muncii de pe șantier.

Sala clubului căpătase în seara 
aceea un aer de sărbătoare. Ti
nerii, îmbrăcafi frumos și cu gust, 
veniseră mai numeroși ca de obi
cei. La început au fost prezen
tate recenziile unor romane. S-a 
discutat despre eroii lor, despre 
munca și viafa de pe șantier, des
pre tinerețe, despre dragoste, 
despre curaj și eroism. A început 
apoi dansul, apoi cîntecele și 
poeziile. La un moment dat mu

pe 
mo-

sînt așteptate cu viu in-

s-au obișnuit să vină la

zica a tăcut, s-a făcut liniște. Ci- 
-eva s-a urcat pe scenă și a vor- 
b;t aespre fapta celor doi ute- 
miști.

...Ploua, batea vîntul. Intr-un 
sector al șantierului se instalase o 
coloană din cadrul unor platfor
me. Oamenii lucrau în subteran, 
la sala de mașini. Afară coloana 
arborată se clătina în vînt, ame
nința să cadă. Sub amenințarea 

Din experiența organizării activității culturale 
pe șantierul de la Brazi

primejdiei și sub bicele ploii și 
vînfului, ufemiștii Gheorghe Hîr- 
joabă și Petre Ganea s-au urcat, 
la 40 de metri înălțime, și-au an
corat coloana. A fost o treabă de 
cîteva minute, dar care a salvat 
o construcfie în valoare de peste 
100.000 lei. Cei doi utemiști își 
făcuseră datoria și coborau liniștiți 
scările coloanei salvate. Pentru 
ei acest act a fost ceva simplu și 
firesc.

— Cinste lor I au izbucnit spon
tan glasuri din diferite grupuri de 
tineri. Cinste lor I

Seara aceea a rămas mult timp 
în amintirea tinerilor.

Tnfr-unul din dormitoarele ce
lor 18 pavilioane ale complexului 
social de la Negoiești, mai mulfi 
tineri se strînseseră în jurul lui 
Gheorghe Milea „veteran" al 
muncii de pe mai multe șantiere, 
înainte de a pleca la școala de 
maiștri, povestea celor din dormi
tor despre munca și viafa de pe 
șantierele Bicaz, Borzești, Paro- 
șeni, șantiere unde el a crescut 
și a învățat alături de suta și 
sute de tineri.

Vorbea cald, frumos. Cel din 
jur erau numai ochi și urechi. 
După cîte am aflat mai tîrziu, ti
nerii aceștia chemaseră pe cei 
din dormitoarele alăturate să par
ticipe la un concurs ghicitoare 
pe tema „Să cunoaștem șantierele 
patriei". Acum se pregăteau. In
tr-un dormitor vecin se prezenta 
recenzia la volumul de versuri 
„Cu un ceas mai devreme" de 
M. Beniuc, în altul tinerii învăfau 
cîntecul „Brigadier cu inima fier
binte". Undeva, într-un alt dormi
tor, Stelian Dinu, electrician, ară
ta colegilor săi de muncă ulti
mele sale fotografii, lucrate la 
cercul de fotoamatori. Dormitorul 
alăturat era complet gol. La club 
rula filmul „Alba Regia". Tinerii 
plecaseră în grup la film.

La club, la dormitoare, peste 
tot, aceeași activitate intensă, 
preocupări multiple, variate, inte
resante, pline de confinut. Serile 
petrecute astfel sînt mai plăcute 
și mai odihnitoare. Sîmbăta după- 
amiază și duminica, afară, sub ce
rul liber se petrece aceeași vie 
activitate. E rîndul să-și spună 
cuvîntul formația de dansuri și

Muncitori-artiști. Țărani 
muncitori-artiști. Iată 
noțiuni care odinioară 

erau de neconceput; azi ele
realitate con- 
larga mișca- 
de amatori.

reprezintă o 
cretizată în 
re artistică
Prin cîntec și joc artiștii ama
tori dau glas recunoștinței 
fierbinți față de cel care cu 
dragoste părintească călău
zește poporul pe drumul înso
rit al socialismului — partidul. 
Același mesaj îl vor transmite 
și reprezentanții scenei ama
toare din regiunea București. 
Prilejul le este oferit de faza 
finală a celui de al II-lea 
Festival al cîntecului, jocului 
și portului popular din regi
unea București, care va avea 
loc duminică în pădurea Pust
nicul. Aici se vor întîlni peste 
4000 de artiști amatori care ne 
vor prezenta paleta vie a cîn
tecului, jocului și portului 
popular, ilzvorîte din simțirea 
bogată a celor care au păs
trat din generație în generație 
și au dezvoltat aceste mărgări
tare ale folclorului.

Crainicul încă n-a vestit în
ceputul mult așteptatului spec
tacol. Dar să încercăm să-i cu
noaștem pe urmașii foștilor 
pălmași, acum mlădițe și slu
jitori a: scenei amatoare...

Cîntece despre viața 
nouă

Glasuri calde, entuziaste ne 
vor transmite frumusețea 
muncii înfrățite, bucuria și 
mulțumirea celor care ascul- 
tînd Îndemnul partidului au 
pășit pe calea agriculturii so
cialiste. Și poate-ți va veni 
greu să crezi că acești flăcăi 
și fete de curînrf ieșiți la horă, 

corul, brigada artistică de agita- 
ție și orchestra. Sîmbătă după a- 
miază : o scenă improvizată pe 
două camioane, simplă, modesfă; 
cerul cald, străveziu ; sute de 
spectatori aștepfînd cu nerăbdare 
și emoție. Și iată, a început spec
tacolul. Vor fi relevate din nou 
aspecte ale muncii de pe șantier. 
Cîntecul și poezia vorbesc ini
milor, entuziasmează.

Incîntați, oamenii ascultă și 
privesc. De fiecare dată brigada 
artistică de agitație le spune lu
cruri noi și interesante. Pe ei, pe 
llie Dolea, Cornel Necula și Eu
gen Ionică, ca și pe mulții alții 
îi cîntă acum brigada, munca lor 
o cinstește, metodele și experien
ța muncii lor se fac auzite prin 
cîntec și poezie.

Nicolae Toagă și Ghica Tro- 
can, tineri monfori au roșit și 
nu și-au mai ridicat capul cît 
timp brigada îi „cînta" înfr-un 
cuplet pentru faptul că întîrziau

Pe scenă : brigada artistică de agitație a Uzinelor chi mice Turda. 
Foto; AGERPRES

alături de vîrstnlci, interprețil 
celor 17 formații ce vor evo
lua pe scena de la Pustnicul, 
sînt veniți de pe întinsurile 
cîmpurilor. Sînt aceiași oameni 
pe care i-am întîlnit poate în 
jurul tractoarelor, al combine
lor sau în oricare sector de 
muncă al gospodăriei colecti
ve. Iată-i pe interpreții coru
lui din Fierbinți și Furculești, 
din Amara și Dragalina, din 
Peretu și Budești care acti
vează cu pasiune în cadrul că

Prefață la o 
a cîntecului și

minului cultural. Cu toți vor 
aduce pe scenă acordurile mo
bilizatoare ale cîntecelor ce 
vorbesc despre dragostea și 
recunoștința lor pentru parti
dul clasei muncitoare, vor a- 
duce pe scenă coloritul viu al 
cîntecului popular.

In repertoriul diferitelor e- 
chipe artistice vom găsi cîn- 
tece inspirate din realitățile 
vieții noi a satelor din regi
une, reflectarea procesului 
muncii, viața colectivelor în 
mijlocul cărora activează a- 
ceste formații. Amintim astfel 
„Cîntec de colectivă", „Mîn- 
dră-i azi comuna noastră" etc.

Măiestrie și dragoste 
pentru frumos

Peste 500 de dansatori, mem
brii celor douăzeci de echipe 
selecționate pentru această

Măiestria artiștilor 
amatori din echipa 
de dansuri de la în
treprinderea „Kirov" 
din Capitală este re
cunoscută. La recenta 
finală a celui de-al 
Vl-lea concurs al for
mațiilor artistice de 
amatori a. primit o 
frumoasă distincție : 
premiul III pe țară.

Echipa inimoșilor 
dansatori a dat nu
meroase spectacole : 
In fabrică, la cămine
le culturale, In fața 
colectiviștilor din sa
tele din apropierea 
Buc.-eștiului, pe es
trade e din parcurile 
Capitalei.

— Participarea cu 
regularitate la repeti
ții a devenit ceva o- 
bișnuit pentru fiecare 
dintre noi, ne spune 
tlnăruf liie Crăciun — 
unul din talentați! in

terpret!. în timpul re
petițiilor căutăm să 
fim cît mal atențl la 
explicațiile instructo
rului. Prin activitatea 
noastră noi vrem să 
contribuim la dezvol
tarea gustului pentru 
frumos al tinerilor 
noștri și să transmi
tem în același timp 
un bogat continui e- 
ducativ. Or, dansul 
cu temă are tocmai 
acest scop.

Sînt frumoase preo
cupările de viitor ale 
dansatorilor de la în
treprinderea „Kirov". 
Ele demonstrează e- 
locvenf pasiunea și 
dragostea cu care a- 
ceșfi tineri iubesc arta, 
la fel cum își iubesc 
și meseria. Secretul 
rezultatelor obținute 
stă în munca pasio
nată cu care pregă
tesc fiecare spectacol.

Dar nu numai In a- 
ceasta. De mare im
portantă este inifiati- 
va luată ca primul 
cuvin/ asupra specta
colelor pregătite de 
ei să-l aibă de spus 
muncitorii întreprinde
rii. în fața lor se dau 
spectacole, după care 
se organizează dis
cuții. In urma acestor 
discuții se aduc nu
meroase îmbunătățiri 
atit în ce privește 
confinutul cît și inter
pretarea.

Și cu atîf mai mare 
este bucuria spectato
rului cînd, asistînd la 
program, recunoaște 
că observația pe care 
a făcut-o în timpul re
petițiilor a ajutat, con
tribuind la o realizare 
artistică cît mai bună.

M. BUMBAC

„Călușarii" în Interpre
tarea tinerilor artiști 
amatori de la Fabrica 
„Adesgo" din Capitală.

Foto : N. STELORIAN

de la lucru și îngreunau astfel 
munca tovarășilor lor. Au plecat 
de la spectacol, dar asta nu scă
dea cu nimic din rușine. Trebuia 
să dovedească prin fapte că-și 
vor schimba atitudinea. Și au 
dovedit-o. Intîrzierile au rămas 
undeva departe, ca o amintire, 
care a pălit în fața muncii con
știincioase de fiecare zi. Și în 
rezolvarea acestei situații brigada 
artistică de agitație își are partea 
ei de contribuție. Aproape că nu 
există colț al șantierului de unde 
brigada să nu fi cules un fapt 
de muncă, dezvăluindu-l specta
torilor. Și peste tot, pe unde 
„cîntă brigada" (după expresia 
secretarului U.T.M. pe șantier) lu
crurile capătă altă față. Prestigiul 
și popularitatea brigăzii sînt una
nim recunoscute. Este aici 
tocmai caracteristica esențială a 
muncii culturale — aceea de • 
se încadra organic în activitatea 
zilnică a oamenilor, de a o sprw 
jini necontenit și cu eficiență ime
diată.

Și această muncă o simți la fel 
de intensă și vastă la club, în 
dormitoare, sub cerul liber, ori
unde în viața culturală a șantie
rului.

A. I. ZĂINESCU

iele ce se remarcă printr-un 
colorit bogat, iar colectivistele 
din satul Buriaș vor purta 
ii cusute cu altițe și or
namentate cu frunze de ju- 
gastru, mintean din plnză de 
macat și anterie de zeghele. 
Mîndrețea portului popular 
din întreaga regiune București 
va fi cunoscută odată cu is
cusința celor care au creat 
aceste valori ale artei popu
lare, dorința de a-și exprima 

serbare 
jocului

prin dragostea pentru frumos, 
bucuria pentru Viața nouă pe 
care o trăiesc.

Cu lăuta 
și cu naiul ■ ■■

Fiind aid în pădurea Pust
nicul și urmărind această pa
radă a mărgăritarelor folclo
rului, gîndurile îți vor zbura 
către vestiții lăutari ai anilor 
de demult — Barbu Lăutaru, 
Ciolac, Buică. Vei încerca a- 
ceste emoționante aduceri a- 
minte trăind ecourile cu rezo
nanțe cînd grave, cînd molco
me. ale melodiilor artiștilor 
instrumentiști. Bătrîne cînte
ce, îngînate odinioară doar în 
serile de dacă, vor răsuna în 
toată vigoarea lor datorită is
cusinței unor talentați mesa-

fază, vor trece în revistă în
tregul mozaic al jocului popu
lar din cîmpia muntenească. 
Bărbăție și vioiciune în jocul 
călușarilor din Frumoasa; gra
ție și suplețe în pașii celor 22 
de perechi din Zimnicea, ai 
celor 40 de dansatori din co
muna Tecuci ; ritm și farmec 
în suitele interprețilof din co
munele Țigănești și Boto- 
roaga ; fantezie si muzicali
tate în compozițiile coregra
fice ale celor din Călărași și

Roșiori. Bucuria tuturor că 
trăiesc zilele cînd au pășit în- 
tr-o viață nouă, în anii regimu
lui democrat-popular.

Dar alături de tineri, în a- 
celași pas sprinten vor evo
lua și cei cu părul colbuit de 
vreme. Sînt bătrînii dansatori 
din Răsmirești, Tamaș, Bu- 
riaș care vor da chip unor 
vechi jocuri populare — „Sla- 
ta“, „Dura", „Sîrba lui 22", 
„Neguța", „Ița" și altele. Dar 
admirîndu-i pe cei 500 de dan
satori, pe tineri ca și pe vîrst- 
nici vom cunoaște și frumu
sețea portului, o adevărată 
feerie a culorilor. Astfel din 
lunca Oltului vor fi aduse o- 
riginalele boscele cu ornamen
tul floral în țesături, cei de 
prin părțile Teleormanului se 
vor mîndri cu cojoacele și brî-

Un pasionat 
cititor

Tînărul Gheorghe Pieptene 
a venit la Onești în august 
I960. Pe atunci avea doar 18 
ani. împreună cu tovarășii săi 
din brigada de instalatori sa
nitari el se preocupă continuu 
să execute lucrări de bună ca
litate.

încă de pe băncile școlii 
elementare îi plăcea mult lec
tura. In decursul anilor de 
școală a citit multe cărți. Și 
mai multe a citit de cînd e 
muncitor. Pe fișele sale de la 
biblioteca clubului central 
„Constructorul" poți întîlni 
multe cărți politice, beletris
tice, științifice- De pildă, volu
mul „Povestiri despre Lenin", 
i-a plăcut atit de mult incit 
nu s-a lăsat pină n-a știut că 
toți colegii de dormitor l-au 
citit. Iată și alte titluri : „Pă- 
mînt desțelenit" de M. Șolo- 
hov. „Rădăcinile sînt ama
re" de Zaharia Stancu, 
„Inimă vrăjită" de Romain 
Rolland și alte zeci de volume. 
Acasă, la locuința sa din 
grupul social „Cauciuc — Ra
finărie", găsești în biblioteca 
personală zeci de cărți, colec
ții de reviste și ziare.

Și cartea tehnică face parte 
din preocupările sale zilnice. 
Printre alte cărți de speciali
tate el a citit: ,,Manualul in
stalatorului sanitar", „Insta
lații de apă și canale”, „Ex
ploatarea parcului de mașini 
și tractoare" și altele.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

In timpul liber numeroși tineri din comuna Baia, regiunea 
Dobrogea, vin la biblioteca căminului cultural

PRIETENII
CĂMINULUI

dunarea a luat 
sfîrșit. Pe fețele 
utemiștilor se poa
te citi bucuria că 
în rîndurile lor au 
mai primit trei

tinere. După ce le-au felicitat, 
s-au îndreptat spre ieșire gru
puri, grupuri. S-a și înserat. 
Dar tinerii nu se despart. Se 
îndreaptă toți pe același drum. 
Parcă ar merge la aceeași 
casă. li însoțesc. Din depărta
re se aude o melodie.

— Am întîrziat în astă sea
ră — spune îngrijorată Ioana 
Constantin.

— Cit e ora ? — întrebă Ion 
Stoiu.

— A trecut de opt — răs
punde cineva ; și toți grăbesc 
pasul. Privindu-i ai impresia 
că sînt niște elevi care se 
grăbesc să intre în clasă cînd 
sună terminarea recreației.

Ajuns la căminul cultural 
grupul tinerilor se împarte. 
Unii se îndreaptă spre biblio
tecă, alții se apropie de o 
masă pe care se află colec
ții de ziare, iar o bună parte 
din ei își iau instrumentele 
și-și ocupă locul în orchestră, 
pe scenă.

In sală mai sînt și alți oa
meni din sat. Nu e un specta
col anunțat sau un program 
deosebit, însă așa s-au obiș
nuit atit tinerii cît și vîrstni- 
cii din satul Roșu, să vină 
seara la căminul cultural. O- 
bișnuința s-a format cu în
cetul.

Programul variat, interesant 
a atras zilnic noi și noi pre
tori* sau ^spectatori- — prie
teni ai căminului cultural.

în programul săptămânal al 
Cămmuiui cultural din satul 
Roșu, comuna Chiajna, raionul 
Gh. Gheorghiu-Dej, sînt mul
te seri atractive- Serile de 
calcul agricol, de pildă, ca cea 
pe tema „Dezvoltarea multila
terală a gospodăriei agricole 
colective prin sectorul zooteh
nic și legumicol", leagă și mai 
mult activitatea căminului 
cultural de viața satului, fil
mele care rulează sau progra
mele vizionate la televizor a- 
jută pe participant să-și între
gească cunoștințele de cultură 
generală.

Formația celor 6 chitare, 7 
balalaici, 12 mandoline, acor
deon, tamburină — în total 27

geri ai cîntecului ce-și are iz
vor în mijlocul poporului. 
Dar, oare despre cine este 
vorba ? Despre mundtorii ce
feriști din Giurgiu, despre co
lectiviștii din comunele Slo
bozia, Pietroșani, Ciocănești, 
Jilavele și alte nouă așezări 
sătești care au alcătuit tot atî- 
tea formații instrumentale.

Dar vigoarea viersului popu
lar o vor transmite alături de 
38 de soliști vocali și 34 de 
soliști instrumentiști, cu toții 
muncitori și colectiviști deo
potrivă prezenți în brigăzile 
de lucru din atelier sau de pe 
ogor ca și pe scena artei ama
toare. Cu toții, cunoscuți ani
matori ai multor serbări ale 
satului prin cîntecul lor. Ace
lași farmec al minunatelor 
creații ale folclorului muzical 
îl vor transmite fluierașii din 
comunele Buești, Independen
ța și Comoara, cît și fanfara 
colectiviștilor din Uda-Cloco- 
ciov.

★
Mult mai tîrziu decît se 

termină deseori un spectacol, 
se va sfîrși și parada cîntecu
lui, jocului și portului popu
lar din pădurea Pustnicul. Și 
cînd aplauzele se vor pierde 
în freamătul nesfîrșit al copa
cilor, desigur că vom păstra 
în amintire imaginea specta
colului prilejuit de faza fi
nală a’ celui de-al II-lea Fes
tival al cîntecului, jocului și 
portului popular din regiunea 
București, în cadrul căruia 
și-au dat concursul peste 4000 
de slujitori ai scenei amatoa
re pentru a prezenta cele mai 
frumoase creații ale artei 
populare din cîmpia munte
nească.

TR. POPESCU 

instrumente, mînutte cu dra
goste și pricepere de tineri, 
a repetat melodiile : „Eu sînt 
Barbu Lăutarul", „In poieni
ță", .Cîntec colhoznic" și „La 
răchita roșioară". Fiecare a 
fost răsplătită cu aplauze, ca 
la un adevărat spectacol.

Intre timp am aflat că 
instructorul formației, Vasile 
Grigoriev, muncește la Uzina 
de motoare electrice din Capi
tală și este un vechi iubitor 
de muzică.

— Îmi place să lucrez cu 
acești tineri care au îndrăgit 
muzica le fel ca și mine, mi-a 
spus el în pauză. Mă bucur 
că formația, deși tânără, a fă
cut progrese și am reușit să 
ieșim cu programele din ca
drul satului. Pe lingă specta
colele muzicale date la cămi
nul nostru cultural cu ocazia 
joilor tineretului, după con
ferințe sau cu alte prilejuri, 
am mai prezentat programe și 
la căminul cultural din Zurba
ua. la Grădina Casei Armatei 
din Capitală, în satul Dudu, 
cu ocazia inaugurării gospodă
riei agricole colective. Pe lin
gă instrumentiști, am avut și 
cinci soliști vocali.

Dacă serile bina organi
zate atrag tineretul la că
minul cultural, trebuie să 
spunem că mai sînt unele să
racei seci. Dacă în loc de a 
conferință greoaie, citită mo
noton, sau un film vechi s-ar 
organiza un simpozion sau o 
intUnire cu un scriitor (Casa 
scriitorilor e doar la distanță 
de mai puțin de o oră de satul 
Roșu), tineri ca Florica Ion sau 
Petre Gheorghe care e-.rese 
mult ar fi desigur p-eze-.v. ri 
în aceste seri la cămin. Ac»u 
in campania agricol de txm- 
nă, cînd in fața taseruar sUu 
sarcini mulnple în stringe-es 
la timp a roadelor bogate, m 
pregătirea reeolîelor anului 
viitor, ar fi uhl să se organi
zeze '-a cămin conferințe fcxso- 
țște de discuții, prezentări de 
dlafdme privind astfel de pro
bleme, schimburi de experien
ță pentru împărtășirea meto
delor avansate de muncă etc-

Mai sînt și alți tineri care 
abia așteaptă să se organizeze 
o echipă de teatru sau alta 
de dansuri. Ar participa bucu
roși. Și dorințele acestor ti
neri se pot îndeplini printr-o 
mai bună organizare a activi
tății de la căminul cultural 
printr-o mai strînsă colabo
rare între organizația U.T.M, 
și conducerea căminului cul
tural.

I. CHIȚIMIA

Simpozion 
pe teme 

internaționale
La casa de cultură din Ca

racal tinerii și vîrstnicii s-au 
obișnuit să găsească în progra
mul de activitate manifestări 
cultural-educative care răs
pund preocupărilor lor, dorin
ței de a se instrui, de a cu
noaște temeinic probleme din 
cele mai diverse domenii-

Dezbaterea problemelor de 
politică internațională, de pil
dă, este cuprinsă în program 
sub diferite forme : conferințe 
urmate de discuții, jurnale 
vorbite, convorbiri cu brigada 
științifică, pe hartă — în jurul 
lumii etc. De curînd a avut 
loc un simpozion cu tema : 
„încheierea Tratatului de pace 
cu Germania — o necesitate 
imperioasă", simpozion organi
zat în colaborare cu filiala 
S.R.S.C. și comitetul de luptă 
pentru pace. Peste 300 de oa
meni ai muncii au participat 
la acest simpozion, care a fost 
urmat de un spectacol dat de 
artiștii amatori ai casei de 
cultură. Formația de teatru a 
interpretat piesa „Anii negri“ 
de A. Baranga și N. Moraru. 
Artiștii amatori au fost răs
plătiți de aplauzele unanime 
ale spectatorilor.

D. PAVEL



La primirea
în U T. M

La sediul gospodăriei agri
cole colective „Ilie Pinti
lie" din comuna Pogoanele, 

raionul Buzău, în seara aceea s-au 
văzut lumini pînă tîrziu. Utemiștii 
din brigada a V-a de cîmp aveau 
adunare generală. Colectivista 
Vlad Georgeta intră și se așeză 
într-un colț al încăperii. Paraschiv 
Ana, secretara organizației de bază 
U.T.M., după ce face prezența a- 
nunță ordinea de zi. Primul punct: 
participarea tinerilor la muncile 
cîmpului. Al doilea: discutarea 
cererii de primire în U.T.M. a co
lectivistei Vlad Georgeta.

Dezbaterile pe marginea primu
lui puncf al ordinei de zi au luat 
sfîrșit. Acum privirile tinerilor din 
sală 
care 
roșii 
cum 
i se 
opriră 6 clipă asupra utemiștilor. 
Înfîlni fețe zîmbitoare, priviri 
calde, prietenești, care parcă o 
îndemnau să vorbească. Cu o voce 
emoționată începu să-și poves
tească viața. Simplu, curgător, 
prin fața utemiștilor a trecut ima
gine după imagine, filmul unei 
vieți asemănătoare cu a multora 
dintre ei. Și dacă Georgeta a in
sistat mai mult pe momentul in
trării în G.A.C., pe munca pe 
care o desfășoară în gospodărie, 
a părut tuturor firesc.

— Munca alături de ceilalți co
lectiviști, viața din ce în ce mai 
îmbelșugată pe care o ducem 
m-a ajutat să înțeleg și mai bine 
cît de mult datorăm partidului 
nostru pentru viața nouă pe care 
o trăim.

Valul primei emoții trecuse. A- 
cum aștepta cu încredere ca ufe- 
rriiștii să-și spună părerea. Știa 
că fiecare sfat ce i se va da avea 
ca scop să o ajute pentru a de
veni o adevărată utemistăj Mai 
șfia însă că utemiștii au și dato
ria de a verifica cu foafă atenția 
dacă cel ce urmează să fie primit 
în U.T.M. este suficient de pre
gătit pentru acest important eve
niment. Intr-adevăr, împreună cu 
ufemistele Aurelia Paraschiv și 
Șfefania Adam, Georgeta a studiat 
fiecare capitol din Statutul 
U.T.M., au discutat pe marginea 
lui. De asemenea, a participat la 
mai multe adunări generale 
U.T.M. deschise, la diferite 
Jîurti ale organizației...

Și utemiștii au început să o 
Irebe:

Cum s-a pregătit să intre

s-au îndreptat spre coiful în 
stătea Georgeta. Cu obrajii 
de emofie, aceasta asculta 
i se citește adeziunea. Apoi 
dădu cuvîntul. Privirile ei se

ac-

în-

Cum s-a pregătit să intre în 
D.T.M. ? Ce citește? Cîte zile-

Primirea 
ministrului Japoniei 

de către 
adjunctul ministrului 
Afacerilor Externe 

ai R. P. Romîne
Vineri 22 septembrie, ad

junctul ministrului Afacerilor 
Externe al R.P. Romîne, Va- 
sile Dumitrescu, a primit în 
audiență pe trimisul extraor
dinar șl ministru plenipoten
țiar al Japoniei la București, 
Hisanari Yamada, în legătură 
cu apropiata prezentare 
scrisorilor de acreditare.

Spectacole
Teatre

Regele Lear, 19,30: Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia); Siciliana, 
19,30: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio); Cy
rano de Bergerac, 19,30: Tea
trul „C. Nottara" (Sala Ma- 
gheru); Scandaloasa legătură 
dintre dl. Kettle și d-na Moon, 
20: Teatrul „C. Nottara" (Sala 
Studio); Hamlet, 19,30: Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Filimon Sîrbu") ; Eli
xirul dragostei, 19,30: Tea
trul de Stat de Operetă; 
Revista 62, 20: Teatrul
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; 
Un cintec pentru dumneata, 
20: Teatrul „C. Tănase (Sala 
Dalles); Concert express, 20 : 
Teatrul „O. Tănase" (Arenele 
Libertății); Pantomimă pe apă, 
20: Circul de Stat,

muncă are în colectivă? 
vrea să devină utemistă?

Georgeta și le nofă pe toate 
cu atenție. Apoi se ridică în 
cioare și strîngînd carnețelul 
mîini, răspunse :

— De ce vreau să devin 
mistă ? repetă ea întrebarea, 
gîndurată, vrînd să cuprindă 
tr-un singur răspuns tot ce 
dește, tot ce simte. In cercul de 
învățămînt politic, continuă ea, ni 
s-a vorbit de multe ori despre 
scopul și caracterul organizației 
U.T.M., despre viața eroilor ufe- 
ciști și treptat, treptat am început 
să înțeleg rolul U.T.M. Apoi co
muniști ca tovarășii Paraschiv Ni- 
colae, șeful brigăzii noastre de 
cîmp, Bobobcea Gheorghe, mem
bru al comitetului U.T.M. pe gos
podărie și alții m-au ajutat să în
țeleg ce înseamnă U.T.M., scopul 
și sarcinile sale. Partidul a 

organizației noastre să 
tineretul, să facă 

utemist un 
pentru socialism, 
din toată inima să fiu o

sarcină 
educe 
fiecare 
activ 
doresc 
astfel de luptătoare, lată de ce 
am cerut să devin membră a or
ganizației noastre revoluționare. 
Știu că acest lucru îl pot înfăp
tui numai străduindu-mă să fiu 
mereu printre colectiviștii fruntași, 
să-mi ridic nivelul politic, să în- 
văf. Și așa am să fac.

Tinerii ascultau cu atenție și in
teres cele spuse de Georgeta, A- 
poi unul după altul s-au ridicat 
să ia cuvîntul. Cu toții au susți
nut primirea ei în rîndurile orga
nizației U.T.M. Doar o cunoșteau 
ca pe o fată cinstită și harnică, 
care iubește sincer gospodăria a- 
gricolă colectivă.

— Este o fată bună, care mun
cește bine în gospodărie. Eu o 
cunosc și știu că ea se ține de 
cuvînt, își respectă angajamentele. 
E deajuns să privești graficul zile
lor muncă ca să vezi că printre 
tinerii colectiviști cu cele mai 
bune rezultate se numără și Geor
geta — a încheiat Aurelia 
raschiv.

Georgetei i s-a părut că 
odată nu se vorbise atît de 
mos despre ea. E drept, nu-i om 
care să nu greșească. De aceea 
nu s-a mirat nimeni și nici ea 
cînd utemiștii au scos la iveală 
și unele lipsuri și neajunsuri din 
activitatea ei.

Mai mulfi vorbitori au ținut să-i 
recomande că odată ce a devenit 
utemistă să dea dovadă de mai 
multă combativitate. în echipa 
în cară ea lucrează se mai în- 
tîmplă ca unii tineri să nu facă 
înfotdeauna lucru de bună calitate. 
Datoria ei de utemistă este de a 
interveni direct, cu combativitate 
pentru ca asemenea manifestări să 
nu se mai repete. Alți utemiști 
i-au recomandat să muncească și 
mai mult decît pînă acum pentru 
pregătirea ei politică și ideolo
gică.

Se făcuse fîrziu cînd tinerii se 
împrăștiau pe ulițele satului, ,în- 
drepfînau-se spre casă. în mijlo
cul lor, zîmbind fericită, se afla 
și Georgeta, cea mai proaspătă 
membră a organizației de bază 
U.T.M.

dat

din 
luptător 

Iar eu

Tovarășul Gabri Ștefan din 
întreprinderea metalurgică 
„Encsel Mauriciu" din Tîr- 
gu Mureș este cunoscut și 
iubit de tinerii din secție. 
Iată în fotografie pe tînărul 
Zolyoni Alexandru cerîn- 
du-i cîteva explicații în le
gătură cu o piesă lucrată 

de el.

Foto : N. STELORIAN

Pa-

nici- 
fru-

VASILE IOSIF 
activist U.T.M.

VASILE CABULEA

Primul examen 
al noului institut

(Urmare din pgg. 1-a)

a planu-

definiți-

gramelor analitice și 
lui de învățămînt.

Paralel, arhitecții 
vează proiectul noului cămin
de peste 300 de locuri a cărui 
construcție va începe încă în 
1961.

Atmosferă de șantier pe tot 
cuprinsul noului institut!

Șantier de construcție, șan
tier didactic, șantier de vise !

Pentru că aici între pereții 
eu miros de var proaspăt se 
plămădesc și primele vise cu 
gîndul la viitorul institutului.

Urmează ca munca tuturor, 
efortul constructorilor, înaltul 
simț de răspundere al cadre 
lor didactice, entuziasmul, res
ponsabilitatea și pasiunea vi
itorilor studenți să confirme 
optimismul cu care este pri
vit în prezent viitorul insti
tutului
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Arta tinerilor 
laureafi

Primirea grupului de parlamentari 
de către președintele 

Marii Adunări Naționale
Președintele Marii Adunări 

Naționale. Ștefan Voitec, a 
primit vineri la amiază la Pa
latul Marii Adunări Naționale 
pe parlamentarii britanici 
membri ai Societății Fabiene 
din cadrul partidului laburist, 
deputății John Parker, condu
cătorul grupului, Arthur Skef- 
fington, Allen Scholefield și 
pe d-1 Richard Leonard, care 
sînt în vizită în țara noastră.

britanici

La întrevedere, 
desfășurat într-o 
cordială, au luat parte de ase
menea deputății acad. Geo 
Bogza, președintele Comisiei 
de politică externă a Marii 
Adunări Naționale, acad. Gri- 
gore Benetato, președintele 
grupului romîn pentru relații 
de prietenie Romînia—Anglia 
și C. Paraschivescu Bălăceanu, 
secretarul acestui grup.

care s-a 
atmosferă

După două săptămîni de la 
deschiderea marii sărbători 
a muzicii romîneșfi, după 

zile întregi de pasionante între
ceri artistice, menibrii Comitetului 
de organizare al celui de-al
ll-lea Concurs și Festival Inter
national „George Enescu", mem
brii juriilor au luat din nou loc 
pe scena marii săli a Palatului 
R.P.R. De astă dată s-au întâlnit 
pe această scenă două generații 
de muzicieni : membrii juriilor —- 
reputaji maeștri ai artei contem
porane —. și tinerii purtători ai atît 
de rîvnitului titlu de „laureat al 
celui de-al ll-lea Concurs și Fes
tival International „George E- 
nescu".

Președinții juriilor împart pre
miile...

Rînd pe rînd cei mai buni din
tre tinerii artiști veniți din fărila 
Europei, Asiei, Americii primesc 
înaltele distincții cu care a fost 
răsplătită arta cu care au tălmă
cit în sălile de concert ale Capi
talei marile comori muzicale.

Festivitatea împărțirii premiilor 
S-a încheiat.

Pentru o clipă cortina a îmbră
cat monumentala scenă. Membrii 
juriilor și-au ocupat locurile în 
sală, de astădată alături de cei 
3000 de spectatori.

Concertul laureaților, concertul 
tinerilor distinși în întrecerea dis
putată timp de două săptămîni a 
început.

In sală pătrund acordurile u- 
nora din cele mai frumoase pa
gini din istoria muzicii. Lucrări de 
Mozart, Schumann, Chopin, Ros
sini, Yssaye, Enescu, Șostakovici, 
Paul Constantinescu, interpretate 

în diversele faze ale concursului, 
sînt redate în această ultimă în- 
tîlnire cu publicul bucureștean.

Romanticul cînt al violonistului 
Daniel Podlovski — pentru a 
doua oară Laureat al concursului

Enescu — înaripatele linii melo
dice ale primului concert de Cho
pin interpretate de unul din com- 
patrioții compozitorului — Jerzy 
Lukowicz, dragostea, avîntul cu 
care Hong Teng cîntă pătimașa 
„Tocată" a lui Paul Constanti
nescu, căldura vocii Emmei Sar
kisian, maturitatea cu care Arie 
Vardi gîndește liniile melodice 
schumaniene, remarcabilul stil in
terpretativ al basului Ayhan Ba
ran, virtuozitatea violonistului Ve
selia Paraskevov în Sonata da 
Yssaye și însfîrșit inteligența, sen
sibilitatea, profunzimea violonis
tei sovietice Nina Mihailovna Bei
lina și baritonului Dan lordăchescu 
— marile revelații ale concertului 
laureaților — sînt răsplătite cu 
aplauze furtunoase.

Fiecare tînăr artist toarnă calda 
sa simțire, trăsăturile personali
tății sale artistice în ideile sur
prinse de marii creatori ai mu
zicii pe portative.

Mă întreb dacă poate fi stabi
lită vreo legătură între arta fie
căruia dintre acești tineri. îmi a- 
mintesc cuvintele lui Enescu : 
„...perfecțiunea care pasionează 
atîta lume nu mă interesează în 
arfă, important este să vibrezi tu 
însuți și să-i faci să vibreze pe 
ceilalți".

Intr-adevăr pe niciunul dintre 
laureați nu-i caracterizează per
fecțiunea tehnică lipsită de vi
brație emoțională și care nu are 
nimic cu arta. Tinerii laureați au 
înțeles de mult bogata semnifi
cație a gîndului enescian, iar arfa 
lor— răsplătită cu distincțiile ce 
poartă numele marelui artist ro
mîn — a făcut să vibreze adine 
inimile miilor de ascultători ai 
strălucitului concert al laureaților 
celui de-al ll-lea Concurs și Fes
tival Internațional „George E- 
nescu“.

IOSIF SAVA

Turul 
al R* P.

ddist
Romine

PE SCURT

31 de alergători au luat vi
neri startul în cea de-a 11a 
etapă a Turului ciclist al R- P. 
Romîne desfășurată pe distan
ța Iași-Roman-Bacău (125 km). 
Deși foarte rapidă (s-a obți
nut o medie orară de 41,600 
km), etapa hu a avut istoric ne- 
înregistrîndu-se nici o acțiune 
niși importantă. Sprintul de 
la Tg. Frumos a fost cîștigat 
de S. Ariton, din nou în ver
vă. Vîrful de la Strunga, care 
a contat ca ultim punct pen
tru stabilirea clasamentului 
„cățărătorilor" a scos în evi-

aspect

Foto : N. STELORIAN

orașului Bacău se schimbă pe zi ce trece. în fotografie : 
bl-ocuri dih centrul orașului.

noilor

dență calitățile lui C. Dumi
trescu- Acesta s-a impus în 
fața adversarului său direct 
Florian Cristescu. Dumitrescu 
a totalizat astfel cel mai mare 
număr de puncte (29), cîștigînd 
acest premiu, urmat de C. Cris
tescu cu 28 puncte- Spre Ro- 
man, plutonul a rulat rapid, 
sprintul cu premii din cen
trul orașului revenind tot lui 
Ariton. Plutonul a intrat com
pact pa străzile orașului Ba
cău, sprintul final de pe sta
dionul „23 August" fiind cîș
tigat de Ion Cosma, care a 
obținut o meritată victorie de 
etapă.

Clasamentul etapei : 1. I. 
Cjastma (R.P.R.) 3h03’02” ; 2.
G. Moiceanu (R-P.R.) 3h03’03”; 
3. S- Ariton (Voința) ; 4. Rit
ter (Danemarca) ; 5- Hansen 
(Danemarca) ; 6. Hoffman
(R. D. Germană) ; 7. Neagoe 
(C-C-A.) ; 8. Ziegler (R-P.R.) ; 
9. Cristescu (Dinamo) toți în 
același timp cu Moiceanu. în 
clasamentul general individual 
I- Cosma are 33’’ avans asu
pra lui Moiceanu și 2’21” față 
de Gh. Șerban Rădulescu. Pe 
echipe, în frunte se află 
R.P.R. Astăzi are loc penulti
ma etapă : Bacău-Tecuci-Ga
lați (185 km).

Fotbal
Duminică în cadrul campio

natului categoriei A de fotbal 
în Capitală se va desfășura un 
singur meci: Rapid — Metalul 
Tîrgoviște care va avea loc pe 
stadionul Republicii de la ora 
16. Jocul C.C A. — Di'namo Pi
tești a fost amînat.

In țară sînt programate ur
mătoarele întâlniri: Petrolul 
Ploiești — Progresul București; 
Știința Cluj — Știința Timi
șoara ; Steagul Roșu Brașov 
— Dinamo București; Minerul 
Lupeni — Jiul Petroșani; 
U T Arad — Dinamo Bacău.

(Ager,preș)

La Harkov au continuat în
trecerile turneului de polo pe 
apă din cadrul competiției in
ternaționale „Dinamoviada". 
Întâlnind echipa Dozsa Buda
pesta, echipa Dinamo Bucu
rești a pierdut cu 1-3. Alte 
rezultate : Dynamo Berlin — 
Spartak Sofia 7-2; Dinamo 
Moscova — Dinamo Tbilisi 
5-4.

In clasament conduc neîn
vinse echipele Dinamo Mos
cova și Dozsa Budapesta.

★

Echipa masculină de volei a 
Japoniei a evoluat la Lenin
grad întâlnind o selecționată a 
orașului. Voleibaliștii lenin- 
grădeni au obținut victoria cu 
scorul de 3-1 (15-10; 13-15;
15-3 ; 16-14).

★

Campionatele mondiale de 
haltere au continuat cu desfă
șurarea întrecerilor din cadrul 
cat. pană. Titlul a fost cîști
gat de Isac Berger (S-U.A.) cu 
367,5 kg (120, 105, 142,5 kg). 
Pe locurile următoare la ega
litate s-au clasat Minaiev 
(U.R.S.S.) (117,5 ; 107,5; 132,5
kg) și Manironi (Italia) (105; 
110; 142,5 kg), care au to
talizat 357,5 kg. Halterofilul 
romîn Fitzi Balaș a ocupat 
locul 8 cu 327,5 kg.

★
Cea de-a 5-a etapă a Turului 

delist al R- P. Bulgaria : Var
na — Russe (220 km) s-a în
cheiat cu victoria ciclistului 
bulgar Neicev care a realizat 
timpul de 5h53’22”. In clasa

mentul general individual con
duce Koțev (R. P. Bulgaria) 
urmat la 2’02” de Sabenik 
(Iugoslavia). ★

După cum s-a mai anunțat, 
la 24 septembrie se va desfă
șura la Praga tradiționalul 
cros internațional dotat cu 
premiul ziarului „Rude Pra- 
vo“. Printre cei care și-au a- 
nunțat participarea se află 
campionul olimpic de maraton 
Bikila Abebe (Etiopia), Kuzin 
(U.R.S.S.), Suarez (Argentina) 
și Roelants (Belgia).

După acest concurs Bikila 
Abebe va lua startul în mara
tonul de la Kosice.

★

Duminică dimineața de la 
ora 10 amatorii de box din 
Capitală vor avea prilejul să 
urmărească pe stadionul Re
publicii întâlnirea internațio
nală dintre echipele selecțio
nate de juniori ale R. P- Ro
mîne și R- P. Bulgaria. 
Programul complet al întâl
nirilor este următorul (în or
dinea celor 10 categorii); C. 
Crudu — Ghigov ; St. Stângă —> 
Rusinov; C. Niculescu — Sil- 
verov ; Gh. Simionescu — Chi- 
riacov ; St. Popoacă — Pe
trov ; C. Anton — Veliev; V. 
Mirza — Atanasov; H. Loev 
—■ S.tambuliev ; E. Ioanovici — 
Hedelcev; V. Trandafir — 
Pandov.

(Agerpres)

Ultimele 
concerte 

ale Festivalului
Pe ultima filă din agenda 

celui de-al II-lea Festival in
ternațional „George Enescu" 
au fost înscrise vineri două 
manifestări muzicale la care 
și-au dat concursul formații 
simfonice romînești.

Dimineața. în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, 
Festivalul a întrunit orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
romîne, dirijată de Iosif Con
ta, și orchestra simfonică a 
Cinematografiei, sub conduce
rea dirijorului Mircea Criste
scu. Și, ca un adine omagiu 
adus lui George Enescu. celui 
a cărui memorie a fost cinsti
tă prin manifestările muzicala 
desfășurate timp de două săp
tămîni în țara noastră, pro
gramul concertului a fost al
cătuit din două lucrări repre
zentative ale creației simfo
nice enesciene. Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii a 
interpretat simfonia a Il-a în 
la major, iar orchestra simfo
nică a Cinematografiei, îm
preună cu corul Ansamblului 
de cîntece și dansuri „Gio- 
cîrlia" a interpretat simfonia 
a IlI-a în do major pentru or
chestră. orgă, pian și cor.

Pe podiumul sălii Palatului 
R.P. Romîne, unde muizica a 
răsunat zile în șir începînd de 
la 5 septembrie în interpre
tarea unor valoroși artiști ro- 
mîni și străini, a urcat vineri 
seara colectivul Filarmonicii 
de Stat „George Enescu” pre
zent la multe din manifestă
rile festivalului. Prima noa
stră formație orchestrală, că
reia i-a revenit cinstea de a 
deschide Festivalul cu o lu
crare a maestrului muzicii ro
mînești George Enescu, a sus
ținut și ultimul concert din 
cadrul Festivalului cu două 
lucrări din creația geniului 
muzicii universale — Beetho
ven. Sub bagheta artistului po
porului George Georgescu, or
chestra a interpretat uvertura 
„Coriolan" și, împreună cu 
corurile reunite ale Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" 
și Radioteleviziuriii, Simfonia 
a IX-a în re minor cu con
cursul soliștilor : Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Ion 
Piso și Marius Rintzler.

(Agerpres)

Tehnicieni 
și ingineri I

Pentru a fi la curent cu 
cele mai noi realizări ale 
tehnicii sovietice și mon
diale, abonați-vă pentru 
anul 1962 la publicațiile 
sovietice ce se adresează 
specialității dv.

Abonamentele se primesc 
de oficiile șS factorii poș
tali din instituții, între
prinderi și școli.

ANUNȚ

Cinematografe
Primul raid spre stele : Ma- 

gheru. I- C. Frimu, 8 Mai, G. 
Coșbuc; Carmen de la Ronda: 
Patria, București, 23 August. 
Libertății ; Genevieve : Repu
blica, Elena Paved, V. Roaită ; 
Dragoste de septembrie: 13 
Septembrie (după amiază), 8 
Martie, B. Delavrancea; Lumi
nă la fereastră: Lumina; Sec
țiunea a 5-a: Gh. Doja, Volga; 
Raidul vărgat: Central, Arta, 
16 Februarie, Miorița ; Cerasel- 
la : Victoria, Munca ; Tracul 
unui actor : V. Alecsandri, M. 
Gorki, Al. Popov; Umbreluța 
— Negru pe alb — Povestiri 
din lumea Mării Negre — Din 
viața emigranților greci — 
Nunta în Țara Oașului : Tim
puri Noi; Cîinele din mlaști
nă (dimineața) : 13 Septem
brie ; Nu vreau să mă însor : 
Tineretului ; Imperiul soarelui: 
înfrățirea între popoare, Dru
mul serii, 30 Decembrie; Sări
tură în zori: Cultural ; Duelul: 
Grivița ; Misterul fotografiei: 
C. David ; S-a furat un tram
vai: Floreasca, T- Vladimires- 
cu, Ilie Pintilie ; El Hakim : 
Unirea, Am fost tineri : Al.

Sabia, Moșilor, N. Bălcescu, 
Olga Bande ; Alba Regia : i 
Flacăra ; De s îmbăta pînă 
luni : Popular ; Omul cu pan
taloni scurți: Donca Simo; O- 
mul nu se predă; M. Emines- 

ozrș llrsta draperie/.- ri. ria- / 
coria; riseroal; A. tâlaicu. / vi

temă pentru raid
(Urmare din pag. l-a)

șina, iată deci un timp pier
dut. Totodată folosim cît se 
poate mai economic firul de pe 
suveică (îl consumăm pînă la 
capăt, tocmai datorită supra
vegherii atente 
Grija și migala 
făcut ca numai 
lie-august să dăm peste plan 
5.950 metri de țesătură, indi
cele de calitate l-am depășit 
lună de lună, iar de econo
misit economisim pînă și fie
care fir.

Membrii postului utemist de 
control și-au notat cuvînt cu 
cuvînt cele spuse de tînăra 
muncitoare. Au pornit apoi 
mai departe prin secție. S-au 
oprit lîngă mașina la care lu
cra Iuliana Șerban, responsa
bila unei alte brigăzi, munci
toare harnică, pricepută. Nu
mai ea singură în lunile iulie- 
august a produs peste plan 
1.070 metri țesătură- Și alte 
tinere din brigadă au produs 
țesături peste plan : Sin Ioana 

992 metri, Maria Andronache 
643 metri.

î- Dar celelalte ? au între
bat-o participanții la raid pe 

' JaMamz .Pe grirffex/ .brjgăgff 
voastre se vede că Aurica

a mașinii), 
aceasta au 

în lunile iu-

Ghelmet a produs în aceeași 
perioadă mai puțin cu 401 
metri decît era sarcina de 
plan, Ioana Petre cu 619 me
tri, iar Alexandra Mușa cu 
585 metri. E adevărat că, în 
ansamblu, și brigada voastră 
și-a îndeplinit planul, dar — 
nu acoperiți voi, oare, cu 
succesele voastre, lipsurile a- 
cestor tinere ?

— Ba cam așa este, a recu
noscut Iuliana.

Participanții la raid nu 
s-au mulțumit însă cu atît. 
Care este cauza ? De ce ti
nere care s-au calificat în 
același timp, care lucrează la 
aceleași mașini, în aceeași 
brigadă, obțin rezultate dife
rite ? După discuții cu mun
citoarele și cu șeful secției 
s-a ajuns la concluzia că în
tre membrele brigăzii _  cu
toată perioada egală de cali
ficare prin care au trecut 
toate - exis hă încă deosebiri 
nete de preggătire. Și Aurica 
Ghelmet, și . Ioana Petre și ce

lelalte tinere mai trebuie încă 
să învețe. Cu.’torsul de ridicarea 
calificării și-a -a încetat însă 
aici de mult t lecțiile, în mod 
cu totul nej'ejustificat. Apoi, 

ziaete durizv A muncitoare mai
lipsesc uneoriner.'. nemotivat de la

lucru sau nu-și supraveghează 
cu atenție mașinile. Toate a- 
ceste observații au fost notate 
de membrii postului utemist 
de control.

Al treilea popas participanții 
la raid l-au făcut la locul de 
muncă al brigăzii unde lu
crează tinerele mai nou an
gajate. S-a constatat că Soa
re Janeta. Ionescu 
Stanciu Florica, Ion 
sînt tinere care doresc 
vețe, dar că, pentru 

să-și însușească mai 
cunoștințele necesare, în bri
gadă s-ar putea organiza mai 
bine ajutorul reciproc între 
muncitoarele cu experiență și 
cele mai noi. Din nou s-a pus 
și în această brigadă proble
ma redeschiderii cursului de 
ridicare a calificării.

La sfîrșitul raidului mem
brii postului utemist de con
trol au discutat cum să adu
că la cunoștința tinerilor lu
crurile constatate intr-un chip 
cît mai viu, cît mai intere
sant. mai agitatoric. Ei au ho
tărît astfel ca la gazeta postu

lui să publice ;
cu șeful secției țesătorie, un 
articol în care să împărtă
șească celorlalți tineri expe

riența brigăzii conduse de

Ioana, 
Aneta 
să în
că ele 
repede

un interviu

Ioana Dumitru, S-a hotărît 
să se mai publice articolul 
„Citiți și calculați" prin care 
se demonstrează că dacă toți 
tinerii din brigada Iulianei 
Șerban și-ar fi îndeplinit sar
cinile numai în lunile iulie- 
august ar fi fost produse cu 
2.000 metri țesături peste cele 
obținute, articolul „Mai mult 
sprijin calificării tinerelor 
nou angajate", două carica
turi. Pe baza observațiilor și 
a discuțiilor cu muncitorii, 
cu responsabilii de brigăzi, 
colectivul postului a hotărît 
să facă unele propuneri con
ducerii secției, comitetului sin
dicatului. Dintre acestea a- 
mintim : 1. Organizarea și
deschiderea în secția țesătorie 
a unui curs de ridicare a ca
lificării, cu forme diferite, la 
care să poată participa tine
rii potrivit gradului de pre
gătire al fiecăruia ; 2. Organi
zarea unor schimburi de expe
riență între brigada condusă 
de Ioana Dumitru și brigă
zile în care nu toți tinerii își 
îndeplinesc sarcinile de plan.

Bine pregătit, raidul postu
lui utemist de control va face 
să sporească contribuția tine
rilor de la Țesătoria „Buftea" 

la îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii.

Centrul Școlar Tehnic și Tehnic 
de Maiștri al Ministerului Indus
triei Ușoare din București, Str. 
Poetul Cerna Nr. 1, Raionul T. Via. 
dimirescu, pregătește personal 
tehnic pentru specialitățile:

— Tehnicieni pentru structura 
și proiectarea țesăturilor și trico
tajelor.

— Tehnicieni mecanici pentru 
bunuri de consum metalice

Durata de școlarizare 3 ani.
Se primesc absolvenți ai școli

lor medii de cultură generală cu 
examen de maturitate, în vîrstă 
de 17—25 ani.

Primirea în școală se face pe 
baza examenului de admitere

înscrierile se fac la sediul șco
lii în baza unei cereri însoțită 
de următoarele acte :

— Certificatul de naștere (co
pie legalizată)

— Diploma 
original)

—Declarația 
rezulte starea
datului sau susținătorilor legali.

Obiectele la care 
men sînt:

— Matematică — scris și oral
— Fizică
— Desen 

grafică
Examenul 

cuprinsă In

de maturitate (în

tip din care să 
materială a candi-

>e dă exa-

— oral
ornamental — lutrare

£

se va de din maaria 
programele de kă- 1 

țămînt ale claselor VIII—XI n I 
școlile medii de cultură genet |

Informații suplimentare se f I 
lua de la secretariatul școlii ] 
nic între orele 7,30—15,30 — ) 
lefon 21.2S.20. /

Marți 26 septembrie 
la cinematografele „PATRIA** 

și „ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE** 
PREMIERA NOULUI FILM ROMÎNESC

Aproape de soare
" I i'

O producție a studioului cinematografic
București

cu
/ FLORIN PIERSIC, VASILICA TASTAMAN, TITUS T AP 

TEȘ, DORIN DRON, A UREL CIORANU, NICOLAE PRAIDA, 
GRIGORE VASILIU-BIRLIC, ION MANTA, ION PRISA- 
CARU, SILVIU STĂNCULESCU, GEORGE CONSTANTIN, 

VASILE TOMAZIAN



•asa?:

Sesiunea Adunării
Generale a O. N. U

Noi dovezi 
ale activității 

de spionaj 
din Berlinul 

occidental

a fost întotdeauna adepta 
reglementării problemelor 
!• J • «• • J J 1 •litigioase prin tratative44

Un apel al F.M.T.D.

MOSCOVA 22 (Agerpres).
— TASS transmite : „Guver
nul sovietic este gata să par
ticipe la tratative îndreptate 
intr-adevăr spre rezolvarea cit 
mai grabnică a problemelor 
internaționale urgente șl in 
primul rind la o conferință 
de pace în problema încheie
rii Tratatului de pace german 
și normalizării pe această bază 
a situației din Berlinul occi
dental" declară N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în scri
soarea de răspuns adresată 
primului ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru. In cursul 
vizitei sale oficiale la Mosco
va J. Nehru i-a predat lui 
N. S. Hrușciov scrisoarea par- 
ticipanților la conferința de 
la Belgrad în care se exprimă 
neliniștea profundă față de în
răutățirea situației internațio
nale și pericolul de război.

Participanții La conferință 
cer marilor puteri interesate 
să reia și să ducă tratative 
pentru ca lumea să fie sal
vată de pericolul unui război 
și omenirea să meargă pe ca
lea unei vieți pașnice. în a- 
ceastă scrisoare se cere prin
tre altele să se înceapă tra
tative nemijlocite între pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și președintele 
S.U.A.

Conducătorii delegațiilor își 
exprimă convingerea că tra
tativele vor lichida actualul 
impas și vor da posibilitate 
omenirii să muncească și să 
trăiască în pace și bunăstare, 

în scrisoarea sa, N. S. 
Hrușciov scrie : Pentru. întă
rirea păcii și normalizarea si
tuației în Europa și în întrea
ga lume, ar fi bine dacă ce
lelalte țări care nu au recu
noscut încă cele două state 
germane — R.D.G, și R.F.G.
— le-ar recunoaște de jure și 

ar stabili relații cu ele.

Admiterea R.D.G. și R.F.G. 
în Organizația Națiunilor U- 
nite, continuă N. S. Hrușciov, 
ar corespunde de asemenea a- 
cestui țel.

N. S. Hrușciov subliniază că 
UNIUNEA SOVIETICA A 
FOST ÎNTOTDEAUNA ADEP
TA REGLEMENTĂRII PRO
BLEMELOR LITIGIOASE 
PRIN TRATATIVE. Sîntem 
și acum de părere că tratati
vele între state și cu atât mai 
mult între U.R.S.S. și S.U.A. 
pot și trebuie să joace un rol 
important în însănătoșirea si
tuației internaționale.

„ÎN NUMELE ASIGURĂ
RII PĂCII SÎNTEM GATA 
SĂ DUCEM TRATATIVE 
ORICÎND, ÎN ORICE LOC ȘI 
LA ORICE NIVEL", declară 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov constată cu 
satisfacție că punctul de ve
dere al guvernului sovietic a- 
supra situației actuale din 
lume corespunde în mare mă
sură cu considerentele expu
se în scrisoarea participanți- 
lor la conferința de la Bel
grad. Guvernul sovietic, ara
tă el, privește cu mult respect 
considerentele și concluziile 
exprimate de conferință în 
problema lichidării totale și 
definitive a colonialismului.

„Acum însă se poate spune 
cu convingere că sub presiunea 
forțelor unite ale popoarelor, 
curînd, chiar foarte curînd va 
fi înfrîntă împotrivirea state
lor care se cramponează de 
posesiunile lor coloniale11, 
scrie N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic 
subliniază că atenția tuturor 
oamenilor este atrasă fără în
doială de chemarea insistentă 
a conferinței de a se încheia 
neîntârziat tratatul cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală.

împărtășind îngrijorarea 
pârtiei panților la conferința de

la Belgrad în legătură cu în
răutățirea situației internațio
nale și cu pericolul unui 
război, N. S. Hrușciov arată 
că niciodată în ultima vreme 
primejdia de război nu s-a 
făcut simțită poate mai preg
nant ca acum. Guvernele pu
terilor occidentale intensifică 
prin toate mijloacele pregăti
rile militare.

Poporul sovietic, scrie N. S. 
Hrușciov, nu poate fi un ob
servator pasiv. Am fost ne- 
voiți să luăm anumite măsuri 
în vederea întăririi securității 
țării.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat satisfacția că în ansam
blu măsurile de apărare luate 
de guvernul sovietic au fost 
înțelese just de cele mai largi 
cercuri sociale din multe țări.

Scrisori cu conținut similar 
au fost trimise și celorlalți 
șefi de state și guverne care 
au participat la conferința ță
rilor neangajate și care au 
semnat scrisoarea adresată lui 
N. S- Hrușciov.

----•----

In legătură cu sărbă
torirea la 7 octombrie 
a zilei internaționale 

de luptă a tineretului îm
potriva provocărilor mili
tare, secretariatul Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat a chemat tinere
tul din întreaga lume sa 
lupte pentru mainfineroa 
păcii generale, pentru în
cheierea Tratatului de pace 
cu cele ‘ “
mane.

Lupta 
pașnică 
mane, se 
tele în apelul F.M.T.D. con
stituie principala sarcină a 
tineretului antiimperialist și 
iubitor de pace de pe toate 
continentele. F.M.T.D. chea
mă tineretul din întreaga 
lume să transforme ziua do 
7 octombrie într-o zi de 
lupta pentru reglemrntarea 
pașnică a problemei ger
mane și semnarea Tratatu
lui de pace cu cele două 
state germane, într-o zi de 
luptă împotriva războiului, 
pentru dezarmare generală 
și controlată, precum șl 
pentru lichidarea tuturor 
bazelor militare de pe te
ritoriile altor țări.

două state ger-

pentru rezolvarea 
a problemei ger- 
spune printre al

Conferința sindicală internațională 
în sprijinul încheierii Tratatului 

de pace cu Germania

MOSCOVA 22 (Agerpres)- - 
TASS transmite :

în mesajul de salut adresat 
conferinței sindicale interna
ționale pentru -încheierea Tra
tatului de pace german, pen
tru rezolvarea pașnică a pro
blemei Berlinului occidental, 
împotriva provocărilor de 
război, N- S. Hrușciov își ex
primă convingerea că confe
rința va juca un rol impor
tant în mobilizarea oamenilor 
muncii și sindicatelor din Eu
ropa și din întreaga lume la 
o luptă activă pentru îndepli
nirea acestor sarcini urgente 
ale contemporaneității.

„ÎN SITUAȚIA INTERNA
ȚIONALĂ EXISTENTĂ ÎN 
PREZENT, SCRIE N.

HRUȘCIOV, SOLUȚIONAREA 
PROBLEMEI TRATATULUI 
DE PACE GERMAN ESTE PE 
CIT DE NECESARĂ PE ATÎT 
DE URGENTA”.

Arătând că puterile occiden
tale au răspuns propunerilor 
cu privire la încheierea Trata
tului de pace cu amenințări la 
război. ,N. S. Hrușciov subli
niază că clasa muncitoare in
ternațională și sindicatele ei au 
menirea să aducă o mare con
tribuție la îndeplinirea sarcinii 
de importanță vitală privind

nou

S.

preîntîmpinarea unui 
război.

N. S. Hrușciov declară că 
în lupta pentru aceste țeluri 
nobile este necesar ca oamenii 
muncii și organizațiile lor din 
țările occidentale participante 
la blocurile militare agresive 
să desfășoare o activitate in
tensă.

Pacea și securitatea popoa
relor nu pot fi menținute dacă 
oamenii muncii din aceste țări 
hu sînt pătrunși de întreaga 
gravitate pe care o implică 
politica cercurilor lor guver
nante, dacă ei nu dau dovadă 
de fermitate și hotărîre în 
lupta pentru preîntâmpinarea 
primejdiei unui război atomic 
distrugător.

Aceasta se referă în primul 
rînd la Germania occidentală 
unde o parte însemnată a 
populației se mai lasă amețită 
de narcoza revanșismului și 
îngăduie să fie împinsă pe ca
lea funestă a aventurilor mi
litare. în aceste condiții o 
deosebită răspundere pentru 
menținerea păcii revine clasei 
muncitoare din R. F. Germa
nă, a cărei datorie este să se 
situeze în fruntea luptei îm
potriva militarismului și re
vanșismului german, scrie N. S- 
Hrușciov.

BERLIN 22. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 22 sep
tembrie s-a deschis la Berlin Con
ferința sindicală internațională în 
sprijinul încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, pentru rezol
varea pașnică a problemei Berli
nului occidental, împotriva provo, 
cărilor de război, convocată din 
inițiativa Federației Sindicale 
Mondiale și a Uniunii sindicatelor 
libere germane. La conferință 
participă delegați și observatori 
ai organizațiilor sindicale din 
peste 40 de țări. Din partea 
C.C.S. din R. P. Romînă participă 
o delegație condusă de fov. Mar
tin Isac, președintele C.C.S.

Conferința a fost deschisă de 
Agostino Novella, președintele 
Federației Sindicale 
El a declarat că clasa 
din întreaga lume 
oamenii muncii din

mană în lupta lor 
mejdiei unui nou 
Tratatul de pace, 
că rezolvarea problemei germane 
este o sarcină imperioasă.

Apoi A. Novella a dat citire 
mesajului președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, care a lost ascultat de 
participanfii la conferință cu un 
mare interes.

în continuare a luat cuvîntul 
Louis Saillant, secretar general al 
Federației Sindicale Mondiale.

împotriva pri- 
război, pentru 
E| a subliniat

Conferința Uniunii

<

Mondiale. , 
muncitoare 

sprijină pe 
R. D. Ger-

0 chemare adresată 
tuturor apărătorilor 

păcii
VARȘOVIA 22 (Agerpres). - 

Prezidiul Consiliului Mondial 
al Păcii în sesiunea sa de la 
Varșovia a hotărît să convoa
ce în a doua jumătate a lu
nii noiembrie 1961 la Stock
holm o sesiune a Consiliului 
Mondial al Păcii.

Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii cheamă popoa
rele tuturor țărilor să se ală
ture mișcării de masă a apă
rătorilor păcii și să sprijine 
cererea privitoare la 
tuirea cit mai grabnică 
zarmării generale.

Prezidiul Consiliului 
dial al Păcii cheamă popoa
rele și guvernele să depună 
eforturi pentru soluționarea 
tuturor problemelor ce stau 
în calea menținerii păcii. 
Principalul izvor de neliniște 
— problema germană — tre
buie să fie rezolvată prin 
semnarea Tratatului de pace.

BRUXELLES 22. - (Ager
pres). în după-amiaza zilei de 
22 septembrie a avut loc șe
dința de închidere a celei de-a 
50-a Conferințe a Uniunii in
terparlamentare.

In cursul ultimei ședințe 
plenare a Conferinței Inter
parlamentare de vineri dimi
neața, au fost adoptate o se
rie de rezoluții prezentate de 
diferitele comisii de lucru ale 
Conferinței. Dezbaterile cele 
mai aprinse--au avut loc pe 
marginea rezoluției prezentate 
de Comisia politică în proble
ma referitoare la „Mijloacele 
pentru întărirea acțiunilor 
O.N.U. pentru menținerea pă
cii". Delegații Statelor Unite 
și Vietnamului de sud au pro-

întîlnirea tineretului sătesc 
din țările regiunii Balcanilor

Și Mării Adriatice
Sofia își continuă lucră- 
întîlnirea tineretului să- 
din țările regiunii Balca- 
și Mării Adriatice. Șe-

ta 
iile 
fese 
nilor . 
dința din după amiaza zilei 
de 21 septembrie a fost prezi
dată da tovarășul Alexandru 
Kopandi, secretar al C.C. al 
U.T.M. Primul a luat cuvîntul 
Vincente Sisneiros, secretar al 
F.M.T.D. care a adus salutul 
Federației. în continuare a 
luat cuvîntul Enzo da Massa 
in numele organizațiilor de ti
neret din Italia participante la 
întâlnire - Federația Tineretu
lui Comunist, Mișcarea Tinere
tului Socialist precum și a 
Confederației Generale a 
Muncii. în cuvîntul său vorbi
torul a arătat situația dificilă 
a tinerilor țărani Italieni și a 
subliniat problema necesității 
întăririi luptei tineretului din 
această parte a lumii pentru 
pace.

în continuare a vorbit Ar
pad Prandler, membru al se
cretariatului Uniunii Interna
ționale a Studenților care a 
transmis un călduros salut în
tâlnirii. Din partea delegației 
tineretului bulgar a luat cu
vîntul Ivan Abadjiev, prim se
cretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist. 
Vorbind despre faptul că prie
tenia dintre tinerii țărani din 
regiunea Balcanilor și Mării 
^.driatice se poate dezvolta și

întări numai prin eforturi co
mune, sincere, de colaborare 
reciprocă, tovarășul Abadjiev 
a spus :

„După cum se vede clar la 
întîlnirea noastră au fost ex
puse idei folositoare pentru 
întărirea legăturilor și coope
rării între tineretul din aceas
tă regiune. întîlnirea de față 
ca și întîlnirea de la București 
fără îndoială va aduce un a- 
port la cunoașterea reciprocă 
și la întărirea prieteniei între

Prin telefon 
pentru „Scînteia 

tineretului

tinerii din regiunea Balcani
lor, și Mării 
lupta pentru 
zone a păcii în această par
te a lumii".

Delegații au asistat apoi la 
vernisajul expoziției lucrărilor 
de diplomă ale studenților 
institutelor de artă plastică 
din țările regiunii Balcanilor 
și Mării Adriatice.

Seara a avut loc la Casa 
de cultură a studenților o în- 
tîlnire cu tineretul din Sofia. 
Primul secretar al Comitetu
lui orășenesc Sofia al U.T.C.D.

Adriatice, la 
făurirea unei

deschizind adunarea a salu
tat prezența delegaților străini 
și a vorbit despre unele as
pecte ale activității tineretu
lui din Sofia. în continuare, 
adularea a fost salutată de 
conducătorii delegațiilor stră
ine. Din partea delegației 
Uniunii Tineretului Muncitor a 
vorbit tovarășul Alexandru 
Kopandi care a transmis sa
lutul tineretului romîn.

Oaspeții și gazdele au ad
mirat după aceea un frumos 
program artistic.

în cursul dimineții zilei de 
22 septembrie delegațiile au 
vizitat Institutul agronomic 
„Gheorghi Dimitrov" din Sofia 
unde au fost primiți de pro
rectorul institutului, alte cadra 
didactice, secretarul comitetu
lui de partid și U.T.C.D. și de 
un mare număr de studenți.

Toate aceste întâlniri s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și colaborare, 
participanții exprimînd nece
sitatea dezvoltării permanen
te a cooperării tineretului 
din această parte a lumii 
în lupta pentru pace și un 
viitor fericit al tinerei go- 
nerații, pentru transformarea 
regiunii balcano-adriatice în
tr-o zonă a păcii, fără arme 
rachetă și nucleare.

ALICE FETCU

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
La 21 septembrie, în ședința de 
după-amiază a Comitetului gene
ral a continuat discutarea ordine! 
de zi preliminare a celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Generale. 
Reprezentantul S.U.A., Stevenson, 
a insistat pentru includerea pe 
ordinea de zi a problemei intitu
late „Necesitatea imperioasă a 
încheierii acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară" ca punct de sine stă
tător, separat de problema dezar
mării generale și totale. El a în
cercat să prezinte guvernul Sta
telor Unite tn postura de luptător 
pentru încetarea experienfelor cu 
arma nucleară și să arunce asu
pra Uniunii Sovietice vina penfru 
cursa înarmărilor, intensificată 
considerabil 1n ultimele luni de 
cercurile agresive din Occident. 
Reprezentantul Cehoslovaciei, No- 
sek, și reprezentantul Bulgariei, 
Ciobanov, s-au împotrivit disocie
rii artificiale a problemei expe
rienfelor de problema unică a de
zarmării.

Sub presiunea S.U.A. punctul 
propus de Stevenson a fost însă 
inclus în ordinea de zi prelimi
nară cu 16 voturi, contra trei (Bul
garia, U.R.S.S. și Cehoslovacia) și 
cu o abjtnere, aceea a Franfei.

Comitetul general a decis să 
recomande Adunării Generale in
cluderea pe ordinea de zi a punc
tului referitor la ameninfarea pen
fru pacea și securitatea generală 
care s-a ivit în urma noilor pla
nuri de agresiune ale guvernului 
S.U.A. îndreptate împotriva guver
nului revoluționar a| Cubei. Au 
mai fost de asemenea incluse pe 
ordinea de zi problema algeria
nă, problema neîndeplinirii de că
tre Portugalia a hotărîrii O.N.U. 
referitoare la teritoriile care nu se 
autoadministrează, cu privire la si
tuația retugiafiior din Angola, pro
blema preîntâmpinării extinderii 
armei nucleare și alto probleme.

Ca și în anii precedenfi, din 
inițiativa țărilor participante la 
blocul agresiv S.E.A.T.O., pe or
dinea de zi preliminară a sesiu
nii a fost inclusă așa-numita „pro
blemă tibetană". Această propu
nere s-a lovit de o ripostă hotă- 
rîtă din partea delegaților țărilor 
socialiste. Reprezentantul Ceho
slovaciei, Nosek, a declarat că in
cluderea pe ordinea de zi a „pro
blemei tibetane" ar constitui un 
amestec inadmisibil în treburile 
interne ale R. P. Chineze.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, V. A. Zorin, a declarat că încă 
cea de-a 15-a 
rii Generale a 
ceasta este o 
o problemă de

iului rece". Delegatul sovietic a 
cerut ca atenția Adunării Gene
rale să nu fie sustrasă de la dis
cutarea problemelor într-adevăr 
actuale, care frămînfă omenirea. 
El a condamnat categoric tenta
tivele de a afîja „războiul rece", 
de a agrava încordarea internațio. 
nală, prin prezentarea de proble
me provocatoare, artificiale.

PENTRU PRIMA OARĂ DUPĂ 
MULȚI ANI, STATELE UNITE S-AU 
VĂZUT IN SITUAțlA DE A NU FI 
ÎN STARE SĂ BLOCHEZE DISCU
TAREA IN ADUNAREA GENERALĂ 
A PROBLEMEI RESTABILIRII DREP
TURILOR LEGITIME ALE CHINEI 
LA O.N.U. In ședința din 21 sep
tembrie Comitetul general a ho- 
tărîf să recomande Adunării Ge
nerale includerea acestei proble
me pe ordinea de zi a celei de-a 
16-a sesiuni.

In examinarea Comitetului ge
neral s-au aflat două propuneri : 
propunerea clar formulată a 
U.R.S.S. de a se include pe ordi
nea de zi a sesiunii 
restabilirii 
Chinei la 
nebuloasă 
privire la 
O.N.U.'1.

Puterile 
problema 
O.N.U. — în felul cum este for
mulată de Noua Zeelandă — nu 
intenționează de loc să contribuie 
la restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului chinez și la alun
garea din O.N.U. a ciankaișiștâlor. 
Lucrul acesta a reieșit și din dis
cutarea propunerii Noii Zeelande 
în Comitetul general. Astfel dele
gatul american a declarat fără în
conjur că guvernul său va depu
ne eforturi penfru ca ciankaișis- 
tul „să continue să participe la 
lucrările O.N.U...11.

In apărarea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze s-au pronunjat 
delegațiile țărilor socialiste — 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia. 
Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a declarat că cei ce vor 
să soluționeze această problemă

problema 
drepturilor legitime ale 
O.N.U. și propunerea 
a Noii Zeelande „Cu 

reprezentarea Chinei în

occidentale, ridicînd 
reprezentării Chinei la

nu se pof declara satisfăcufi de 
formularea nebuloasă a Noii Ze
elande care face posibile tot fe
lul de manevre. In fața noastră, 
a spus el, nu se află decît o sin
gură chestiune și anume aceea de 
a restabili imediat drepturile le
gitime ale Chinei în O.N.U. și de 
a alunga pe cei ce ocupă în mod 
ilegal acest loc și care nu repre
zintă pe nimeni. Este absurdă și 
intolerabilă, a continuat delegatul 
sovietic, situația ca statul cu cea 
mai mare populație — R. P. Chi
neză —. care are relații diploma
tice cu 40 de țări din lume să fie 
lipsit în mod artificial și ilegal de 
dreptul de a-și aduce contribuția 
la lucrările O.N.U.

Comitetul general a recomandat 
includerea ambelor propuneri pe 
ordinea de zi a sesiunii.

Ca și în anii precedenfi, sub 
presiunea S.U.A., comitetul a re
comandat includerea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a așa- 
numifei „probleme ungare". Pen
tru aceasta au votat 15 delegații 
contra trei (țările socialiste), iar 
două delegații (Ghana și Niger) 
s-au abținut. în intervențiile lor 
membrii comitetului — delegații 
U.R.S.S., Bulgariei, Cehoslovaciei 
— și reprezentantul R. P. Ungare, 
invitat la ședință, au caracterizat 
această hotărîre ca o tentativă 
inadmisibilă de amestec în trebu
rile interne ale Ungariei, ca o 
încercare de a agrava „războiul 
rece" și de a abate atenția Adu
nării de la soluționarea proble
melor cu adevărat actuale.

în unanimitate Comitetul gene
ral a hotărît să recomande Adu
nării Generala includerea pe or
dinea de zi a punctului prezen
tat de Uniunea Sovietică referitor 
la traducerea în viață a Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale. în fața revendicării vi
guroase a popoarelor de a se 
pune penfru totdeauna capăt ju
gului rușinos al colonialismului, 
nici măcar colonialiștii și protec
torii lor nu s-au încumetat să se 
opună propunerii sovietice.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de 
presă organizate de Ministe
rul Afacerilor Interne al R.S. 
Cehoslovace și Uniunea Zia
riștilor Cehoslovaci, ziariști
lor cehoslovaci și străini le-au 
fost prezentate documente din 
care reiese că serviciile de 
spionaj imperialiste folosesc 
Berlinul occidental drept cen
tru pentru desfășurarea unei 
activități subversive și 
spionaj împotriva țărilor 
cialiste.

Deschizînd conferința 
presă, M. Dockal, secretar 
neral al Uniunii Ziariștilor 
Cehoslovaci, a amintit că în 
momentul de față în Berlinul 
occidental funcționează 80 de 
organizații de spionaj cunos
cute, în afara celorlalte neîn
registrate.

J. Kudrna, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Interne 
al R.S. Cehoslovace, a arătat 
că organele securității de stat 
ale Cehoslovaciei au demascat 
și au făcut inofensivi agenți 
ai serviciului de spionaj ame
rican care au pătruns pe teri
toriul Cehoslovaciei prin Ber
linul occidental.

Participanții la conferința 
de presă au ascultat, impri
mată ,pe bandă de magneto
fon, radiograma transmisă de 
serviciul de spionaj american 
din Frankfurt pe Main agen
tului său din Kosice.

în rîsetele ziariștilor, J. 
Kudrna a arătat că după ce 
i-a demascat pe agenții ameri
cani și au descoperit legătu
rile secrete cu centrele lor, or
ganele cehoslovace au „menți
nut", în numele agenților, le
gătura cu serviciul de spionaj 
american, inducîndu-1 în eroa
re și primind pentru aceasta 
„recompense" grase în coroa
ne cehoslovace și valută 
străină.

de 
so-

de 
ge-

sesiune a Adună- 
demonsfrat că a- 
prob Iernă moartă, 
domeniul „războ-

Interparlamentare
pus excluderea din acest pro
iect de rezoluție a paragrafu
lui „D« care stipula că „pro
blema reprezentării R.P. Chi
neze la O.N.U. trebuie să fie 
soluționată fără întârziere". 
Punîndu-se la vot, 291 de de
legați, printre care parlamen
tarii din țările socialiste, au 
votat pentru menținerea ace
stui paragraf, 177 de delegați 
au votat împotrivă, iar 97 s-au 
abținut de la vot.

Tot în cursul ședinței de 
închidere au fost aleși mem
brii Consiliului Uniunii Inter
parlamentare pe perioada 
1961—1962. Din partea R.P. 
Romîne au fost aleși acad. 
Mihail Ralea și Barbu Solo
mon.

"!»uș

Manevre de culise
-rriața politică de la Bonn 

se caracterizează în pre
Kent prin consfătuiri fe

brile de culise, deocamdată 
fără nici un rezultat, cu pri
vire la constituirea unui nou 
guvern de coaliție al R.F.G. 
Presa cercurilor de afaceri în
deamnă în mod insistent la o 
coaliție între Partidul liber 
democrat și U.C.D. pentru a 
se împiedica, după cum arată 
ziarul „Deutsche Zeitung", 
crearea 
V.C.D./U.CS.

în calea 
U.C.D./U.C.S. 
democrat se 
obstacol important 
stă pe de o parte în refuzul 
lui Mende, președintele Parti
dului liber democrat, de a 
participa la o asemenea coali
ție în cazul în care 
va rămîne cancelar 
parte în refuzul lui

„Deutsche Zeitung' 
unei coaliții între 

și P.S.D.G. 
coaliției dintre 

și Partidul liber 
ridică însă un 

care con

Adenauer 
și pe altă 
Adenauer

de a renunța la postul de 
cancelar. După cum relatează 
ziarul „Frankfurt Abendpost", 
Adenauer a plîns chiar 
atunci tind alți lideri ai 

partidului său i-au propus 
să renunțe la funcția de 
cancelar. Ziarul relatează că 
Adenauer a acceptat la un 
moment dat să semneze o de
clarație că va renunța la pos
tul de cancelar după o pe
rioadă de 16 luni, ca după 
aceea să-și revizuiască hotări- 
rea și să propună tratative 
cu PS.D.G.

în același timp, la Bonn nu 
constituie un secret faptul că 
lipsa de principialitate a con
ducerii P.S.D.G. este atit de 
mare îneît această conducere 
este gata să accepte orice 
pentru a participa la guvern.

„După 12 ani de opoziție 
sterilă, scrie ziarul „Deutsche 
Zeitung", conducerea social- 
democrată și în primul rînd 
Wili Brandt, rivnește cu orice 
preț la putere, acceptînd chiar 
ca Adenauer să rămînă can
celar. probabil că conducerea 
social-democrată nu și-a dat 
încă seama că prețul care ar 
trebui plătit pentru aceasta 
ar putea fi o încercare extrem 
de periculoasă pentru partid".

între timp, conducerea 
V.C.D. a început să ia măsuri 
pentru a exercita presiuni a-

la Bonn
supra Partidului liber demo
crat cu scopul de a-l face să 
capituleze și să accepte o coa
liție în frunte cu Adenauer, 
în acest scop se intenționează 
folosirea președintelui R.F.G., 
Lubke. în presă, încep să a- 
pară tot mai des știri care su
gerează posibilitatea dizolvă
rii Bundestagului și fixării 
unor noi alegeri în cazul în 
care U.C.D. și Partidul liber 
democrat se vor încăpățîna pe 
pozițiile lor. La 17 octombrie

a 
va 

pre- 
de

se va ține prima ședință 
noului Bundestag, care 
vota asupra propunerii 
ședintelui pentru postul 
cancelar. Dacă candidatul 
propus de președinte nu va 
întruni peste 50 la sută din 
voturi, se va trece la a doua 
etapă în care candidatul va 
putea fi propus de deputați. 
Dacă nici de data aceasta noul 
cancelar nu va putea fi ales 
în decurs de 14 Izile cu o ma
joritate absolută de voturi, va 
începe a treia etapă în care 
Bundestagul va putea să-l a- 
leagă pe cancelar cu o majo
ritate relativă de voturi. In 
acest caz însă, președintele 
are dreptul fie să-l confirme 
pe acesta în postul de cance
lar, fie să dizolve Bundesta
gul și să hotărască ținerea 
unor noi alegeri.

înfăp- 
a de-

Mon-

dintele parlamentului, K. A. 
Fagerholm, membrii guvernu
lui în frunte cu primul mi
nistru M. Miettunen, precum 
și alte personalități.

încercări britanice de a salva 
regimul lui Chombe

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe 
al Angliei a declarat la 21 sep
tembrie că lordul Landsdow
ne, secretar parlamentar al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Angliei, care a vizitat 
Congoul, se va înapoia în au
rind la Londra. Purtătorul de 
cuvînt a lăsat să se înțeleagă 
că misiunea lui Landsdowne 
în Congo s-a încheiat.

în legătură cu această de
clarație cercurile ziaristice 
locale sânt de părere că MI
SIUNEA LUI LANDSDOWNE 
A AVUT DREPT SCOP SĂ 
SALVEZE REGIMUL SEPA
RATIST AL LUI CHOMBE 
DIN KATANGA, IN A CĂ
RUI MENȚINERE SÎNT IN
TERESATE MAI MULTE MO
NOPOLURI ENGLEZE CARE 
AU INVESTIT CAPITALURI 
MARI ÎN KATANGA ȘI IN 
ȚĂRILE AFRICANE VECINE 
CU CONGO.

Săptămânalul „Time and Ti
de” arată că guvernul englez 
nu se poate eschiva de la răs
pundere nici pentru politica 
externă a Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului, al cărei

de

prim-ministru Roy Welensky. 
încearcă să se amestece în tre
burile Cotngoului. Revista su
bliniază că criza din Katanga 
îi oferă lui Welensky un pre
text pentru trimiterea de tru
pe federale în Rhodesia
nord unde, după cum se știe, 
în ultimul timp s-a intensifi
cat mișcarea de eliberare na
țională a poporului african.

★
LEOPOLDVILLE 22 (Ager

pres). -
Primul ministru al Republi

cii Congo Cyrille Adoula, a 
adresat la 22 septembrie șefu
lui operațiunilor O.N.U. în 
Congo, Stare Linner, o scri
soare în care se arată că gu
vernul congolez nu aprobă a- 
cordul de „încetare a focului11 
intervenit între autoritățile 
O.N.U. și Chombe. In scrisoa
re se exprimă „extrema re
zervă” pe care o manifestă 
guvernul congolez față de 
acest acord. Primul ministru 
congolez face cunoscută hotă- 
rîrea guvernului congolez „de 
a recurge la propriile sale 
mijloace pentru a pune capăt 
secesiunii katangheze”.

Sofia, 22 septembrie 1961,
La tîrgul internațional de la Brno s-a bucurat de un deosebit interes instalația de fo
raj tip 4-ID-150B produsă de R.P. Romînă. Acesta a fost unul din cele mai mari expo- 

toate ale tîrgului.

HELSINKI. — La invitația 
președintelui Republicii Fin
landeze, U. K. Kekkonen, a 
sosit astăzi la Helsinki într-o 
vizită oficială L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Pen
tru a-1 întâmpina pe înaltul 
oaspete, au sosit la gară pre
ședintele Republicii Finlan
deze, U. K. Kekkonen, preșe-

PEKIN- — La 22 septembrie 
a sosit la Pekin președintele 
Cubei Osvaldo Dorticos Torra- 
do.
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