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Pentru producția de zahăr

Foto : AGERPRES • ••

Uzina „1 Mai -Ploiești. 
Aici se nasc vestitele 

sonde 4 LD.

a acestui an

După două luni

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia 
tineretului

Siderurgiști 
în timpul liber

Au îndeplinit

planul
0

trimestrial
în

>

Muncitor

Miercuri 27 septembrie 1961

După terminarea orelor de 
muncă siderurgiștii hunedo- 
reni se îndreaptă, împreună 
cu familiile spre club, sălile 
de spectacole sau alte locuri 
de recreare. Prin grija comi
tetului sindical din Combinat 
li se creează posibilități tot 
mai bune pentru a-și petrece 
în mod plăcut timpul liber.

In numeroase 
fost organizate 
rurgiști serbări 
Valea Runcului 
rea Hunedoarei 
Chizid. Au avut 
începutul anului și pînă acum 
52 de seri de odihnă și reu
niuni tovărășești la care au 
luat parte mii de muncitori.

Pentru tinerii siderurgiști 
se organizează săptămânal joi 
ale tineretului, care sînt ur
mate de dans sau de alte pro
grame distractive. Un mare 
număr de siderurgiști au luat 
parte la cele 
organizate 
rite locuri 
și în mari 
din țară.

duminici au 
pentru side- 
cîmpenești pe 

din apropie- 
și în pădurea 

loc de la

Recolta de sfeclă de zahăr a 
fost strînsă de pe aproximativ 
60 000 ha ceea ce reprezintă 
o treime din suprafața culti
vată în acest an. în regiunea 
București, cea mai mare re
giune cultivatoare de sfeclă de 
zahăr, această plantă a Host 
recoltată în proporție de 55 
la sută. De asemenea, în re
giunile Banat, Crișana și Ma
ramureș recoltarea a fost fă
cută pe mai mult de jumătate 
din terenurile cultivate-

Cea mai mare parte din 
sfecla recoltată a fost livrată

La 25 septembrie a fost 
deplinit planul producției glo
bale al Ministerului Econo
miei Forestiere pe cel de-al 
IlI-lea trimestru al acestui an.

Dezvoltînd întrecerea so
cialistă, muncitorii din econo
mia forestieră au reușit ca, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent, să realizeze o 
producție a cărei valoare 
este cu peste 400 milioane 
lei mai mare față de cea ob
ținută în primele 9 luni ale 
anului trecut. Astfel, s-au pro
dus cu circa 270.000 mc mai 
multă cherestea, cu peste 
6.000 tone mai multe plăci a- 
glomerate etc.

Valoarea mobilei realizată 
în 9 luni din acest an întrece 
cu peste 100 milioane lei pro
ducția obținută In întregul an 
1959.

Ca urmare a preocupării 
pentru valorificarea mai bună 
a masei lemnoase și pentru 
reducerea prețului 
întreprinderile din 
economiei forestiere
lizat în primele 8 luni ale 
nulul beneficii peste plan 
valoare de 28 milioane lei.

de cost, 
sectorul 

au rea-
a-
în

★

în întrecerea pentru înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor ce rev>n în acest 
an transporturilor feroviare, 
ceferiștii au îndeplinit cu 16 
zile mai devreme planul de 
transport pe primele 9 luni 
ale anului, în ceea ce privește 
traficul de mărfuri exprimat 
în tone expediate. Sarcinile 
de plan din această perioadă 
au fost mai mari cu 4 la sută 
decît realizările din același 
interval al anului trecut.

(Agerpres)

a sfârșitul lunii 
iulie la Fabrica 
de postav din Bu
huși a avut loc o 
consfătuire orga
nizată de comite
tul U-Ț-M. cu bri

găzile de producție ale tinere
tului. La această consfătuire, 
la care au participat tovarăși 
din conducerile secțiilor și 
din partea comitetului sindi
catului, s-a 
tat 
rea 
tru 
lui 
muncă fruntaș. Pe 
baza criteriilor 
trecerii au fost sta
bilite pe secții sau 
grupuri de brigăzi 
cu același specific, obiective 
globale după care 
fiecare brigadă 
să-și întocmească 
concret de lucru, 
pentru urmărirea 
s-au stabilit comisii 
din care fac parte 
fanți ai sindicatului, 
rii secției și 
U.T.M. S-a arătat cu acest pri
lej că întrecerea brigăzilor pen
tru câștigarea titlului de co
lectiv de muncă fruntaș se 
desfășoară în cadrul întrecerii 
socialiste organizată în între
prindere de comitetul sindica
tului și are scopul de a con
tribui la mobilizarea tineretu
lui la realizarea înainte de 
termen și în bune condițiuni 
a sarcinilor de producție ale 
întreprinderii-

Cum e și firesc pentru ca 
această întrecere să-și atingă 
scopul, organizația U.T.M. tre
buie să îndrume și să ajute 
brigăzile să-și stabilească o- 
biective concrete de muncă, 
să le sprijine în mod concret 
în îndeplinirea acestora- In 
primele două luni, Ia Fabrica 
de postav din Buhuși s-au 
obținut în această direcție 
unele rezultate bune.

Iată cîteva exemple. Ajutate 
de comitetul U-T-M. de secție, 
brigăzile de producție din 
preparație țesătorie au reușit 
să-și întocmească programe de 
lucru care să exprime con
cret necesitățile producției. La 
obiectivul privind calitatea, 
brigăzile s-au angajat să eli
mine reclamațiile primite din 
partea țesătoriei. Un angaja
ment serios pe măsura nevoi-

discu- 
despre întrece- 
brigăcilor pen- 
obținerea titlu- 
de colectiv de

în-

lor întreprinderii care a dat 
roade. Ocupîndu-se de mo
dul în care se desfășoară 
întrecerea, comitetul U-T-M. a 
ajutat brigăzile să întărească 
disciplina în producție, să a- 
plice inițiativa tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu". 
Și bineînțeles, organizarea lo
cului de muncă, curățirea re
gulată a mașinilor, atenția a- 
cordată sorturilor au dus la

Cum se ocupă comitetul U. T. M. 
de la Fabrica de postav Buhuși 

de organizarea și urmărirea desfășurării 
întrecerii brigăzilor pentru titlul 
de colectiv de muncă fruntaș

tă că aici comitetul U.T M. 
nu-și duce pînă la capăt sar
cinile în ceea ce privește bu
na desfășurare a întrecerii bri
găzilor pentru titlul de colec
tiv de muncă fruntaș.

Comitetul 
țumit să 
organizarea 
lucru ale 
ceasta linie 
și comitetelor U.T.M. de sec

ție. Lipsite de spri- 
------------ jinul

U.T.M. 
multe 
continuat să mun
cească ca și mai 
înainte.

Multe brigăzi 
încă programe 
lucru generale 
programe care

U.T.M. s-a mul- 
ajute numai la 
consfătuirilor de 
brigăzilor. Și a- 
a fost imprimată .

organizației 
cele mai 

brigăzi au

fabricilor de zahăr care lu
crează cu întreaga capacitate. 
Acestea au îndeplinit planul 
pe actualul trimestru cu 9 zile 
înainte de termen, obținînd 
pînă acum o depășire a pro
ducției de 5.000 tone de za
hăr. Specialiștii apreciază că 
anul acesta sfecla are un con
ținut ridicat de zahăr. Aceasta 
se datorește faptului că în
treaga suprafață a fost cul
tivată de unitățile sectorului 
agricol socialist, ceea ce a 
permis ca însămînțarea să se 
facă în cele mai favorabile 
zone de cultură și să se apli
ce metodele agrotehnice înain
tate.

Toamna aceasta, potrivit 
prevederilor Institutului me
teorologic, timpul va fi mai 
răcoros decît în anul prece
dent, iar bruma va cădea mai 

■timpuriu în majoritatea re
giunilor. Insilozarea sfeclei în 
vederea prelucrării va putea 
începe astfel mai devreme.

Ministerul Agriculturii reco
mandă intensificarea recoltă
rii sfeclei și transportului ei, 
în vederea însilozării, îndeo
sebi în regiunile în care schim
barea timpului va îngreuna 
atît recoltarea, cît și transpor
tul. Totodată, este necesar ca 
pe terenurile de pe care s-a 
strîns recolta să se execute 
imediat arăturile pentru în- 
sămînțările de toamnă.

urma ca 
în parte 
programul 
Totodată, 
întrecerii 
pe secții 
reprezen- 
conduce- 

organizației

respectarea angajamentului 
privind calitatea.

Urmărind rezultatele între
cerii pe decade, organiza
ția U.T.M. are posibilitatea să 
intervină acolo unde este ne
voie, să dea îndrumări, să ia 
unele măsuri. La secția fila
tură nouă, comisia de urmă
rire a întrecerii a sesizat fap
tul că în brigada qondusă de 
Maria Condurat unele tinere 
nu-și îndeplinesc planul de 
producție. Brigada a discutat 
într-o consfătuire această pro
blemă. Împreună cu comite
tul U-T.M. din secție membrii 
brigăzii au cercetat cauzele 
și au ajuns la următoarea con
cluzie : schimbarea sortimen
telor în secție se face în mod 
curent doar pe ringul 5-6 și 
astfel mașina respectivă sta
ționează un timp prea mare- 
Așa cum este firesc comitetul 
U.T.M- a luat legătură cu con
ducerea secției pentru a re
zolva această problemă a or
ganizării producției. Tot în a- 
ceastă brigadă s-a constatat ne- 
îndeplinirea unui alt obiectiv 
— acela privind calitatea pro
duselor. Controlul tehnic al ca
lității a sesizat că în brigadă 
s-au amestecat cîteva sorti
mente. Comitetul U.T.M. al 
secției a hotărât să ajute bri
gada și a organizat o discuție 
la care au fost invitate cele 
două fete vinovate Maria Tă- 
nase și Adela Baciu. Ambele 
acțiuni au fost încununate de 
succes și astfel în prima de
cadă a lunii septembrie, bri
gada condusă de Condurat 
Maria și-a îndeplinit toate 
obiectivele întrecerii.

In desfășurarea acestei în
treceri la Fabrica de postav 
Buhuși există însă o serie de 
chestiuni nerezolvate care ara-

au 
de 

sau 
nu 

cuprind unele dintre obiecti
vele obligatorii ale întrecerii. 
Așa de exemplu, la secția fila
tură pieptănată comitetul 
U.T.M. nu a îndrumat brigă
zile cum să-și întocmească 
programele, nu le-a controlat 
cum muncesc. De aceea briga
da condusă de Eugenia Maf- 
tei și alte brigăzi deși se 
află în întrecere, au un pro
gram de lucru care cuprinde 
astfel de obiective : „lucru de 
calitate, îndeplinirea sarcini
lor de producție" etc. Dar cu 
astfel de obiective generale și 
întrecerea este generală- Comi
tetul U.T.M. nu s-a stră-

V. CONSTANTINESCU
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(Agerpres)
Foto ; S. STEINER

Proisctantul Ivantie Cră
ciun și desernatoarea Pop 
Magdalena de la Direcția 
de Arhitectură și Proiectări 
din Cluj definitivează pro

iectul unor noi cvartale.

Uhlaje moderne 
pentru fabricile de încălțăminte

In ultimul timp, 
tăbăcăriile fabrici
lor de încălțămin
te din țară au fost 
înzestrate cu noi 
utilaje ca : instala
ții de uscare sub 
tensiune, uscătoare 
cu plăci de sticlă, 
agregate 
de sprițuit piele, 
mașini de șpăltuit, 
de fălțuit și șeruit, 
prese hidraulice etc.

Concomitent cu 
utilarea întreprin
derilor s-au intro
dus în producție o 
serie de noi proce- tribuit

automate

dee tehnologice, e- 
laborate cu spriji
nul cercetătorilor 
științifici din sec
torul pielărie.

Aplicarea acestor 
măsuri a contribuit 
la îmbunătățirea 
finisării produselor, 
creșterea varietății 
sortimentelor, folo
sirea rațională a 
materiei prime și 
mărirea producției. 
Astfel, procentul de 
piei cu față netedă 
a sporit față de 
1960, ceea ce a con- 

la mărirea

de 
su-

fo-

numărului de arti
cole de calitate 
bună. Au fost reali
zate sortimente 
piele de calitate 
perioară.

De asemenea,
losirea în procesul 
tehnologic a mate
rialelor auxiliare 
de bună calitate a 
avut ca efect obți
nerea unor piei mai 
moi, mai rezistente 
la frecare, cu un 
grad de impermea
bilitate mai mare.

(Agerpres)

36 de excursii 
pentru ei în dife- 
istorice și pitorești 

centre industriale

(Agerpres)

Peste 15.000 
economii

lei

începutul anului 
tinerii de la gospodăria 
Oradea, s-au angajat să contribuie 
la obținerea unor însemnate 
economii. De curînd ei au rapor
tat comitetului raional U.T.M. că 
prin acțiunile întreprinse au adus 
gospodăriei o economie de 
15.225 lei. Această însemnată 
sumă de bani a fost economisită 
mai ales datorită acțiunii între
prinsă de tinerii crescători de pă
sări. Tinerii care lucrează la 
ma de păsări au crescut 
lingă numărul de păsări pe 
le aveau planificate, 2.200 
pui care au și fost valorificați 
pe piețele orașului. In prezent ei 
cresc încă 3.300 de pui peste 
prevederile planului. In mod deo
sebit s-au evidențiat în această 
acțiune ufemistele Olga Pofachi 
și Paraschiva Seycheti.

acesta 
de stat

fer- 
pe 

care 
de

FLORICA CÎRLIG 
corespondent

ai muncii patriotice 
ia strîngerea recoltei

Uite, așa se apasă pe claviatură.
Foto ; AGERPRES

Muncitorii Pătru Maria și 
Penei Gh. de la întreprin
derea metalurgică „Răsă- 
iitul“ din Capitală, lu
crează la montarea noilor 
produse — lustrele R 25 - 
ce se vor prezenta în ca
drul pavilionului de mostre.

Dm schimbul de
A.

proape o mie — 
și ca să spunem 
cifra exactă, 863 
— de muncitori de 
la Uzina de trac
toare din Brașov 
ai școlii medii 

uzină
l sirena sună — 
sună de ieșire din

sînt elevi 
serale. O 
școală. Cînd 
— nu știi — 1 
schimb sau de intrare în cla
să ? In poarta aceleiași uzine, 
își încrucișează pașii oamenii 
care se-ndreaptă spre secții 
și sectoare, cu cei ce ies din 
aceleași secții și sectoare și 
pornesc, cu caietul de algebră 
în mînă, spre școala serală. 
A doua zi, la aceeași oră, ro
lurile se inversează.

O uzină într-o școală. Dar 
mai adevărat e să spunem că 
școala a pătruns în uzină, că

într-o

„schimbul de
an chemările ei au gă- 
găsesc un ecou mereu

an de 
sit și 
mai larg la un număr mereu 
mai mare de muncitori-

— Gîndiți-vă, spunea direc
torul școlii, în 1954, cînd a 
luat ființă școala, au fost 
54 de muncitori-elevi în 
două clase- Iar astăzi avem 
836 elevi în 31 de clase.

In ajunul deschiderii fiecă
rui an școlar iau ființă, la ni
velul sectoarelor uzinei, comi
sii pentru înscrierea elevilor. 
Sarcina componenților acestor 
comisii — secretarii organiza
țiilor de partid și de U.T.M., 
șefii de sectoare, președinții 
grupelor sindicale — e de a 
discuta cu cei ce doresc să 
urmeze școala medie, a-i în
druma către cursurile de pre
gătire, a se îngriji de buna

lor prezentare în fața comi
siei de admitere- Așa s-a în
tâmplat an de an- Așa a fost 
și în preajma deschiderii anu
lui școlar 1961-1962- Dar... o 
remarcă. Și ea aparține chiar 
tovarășilor din acele comisii 
de recrutare a elevilor. Ter
menul „recrutare" a devenit 
de mult impropriu în . acest 
caz. Afluxul crescînd al mun
citorilor spre școală a crescut 
atît de mult încît școala tre
buie să-și lărgească an de an 
numărul claselor.

Anul acesta, în clasele a 8-a 
sînt 370 de elevi. Cifră, prin 
ea însăși, profund elocventă.

A spune că uzina se îngri
jește de bunul mers al școlii 
înseamnă, din multe privințe, 
a face o separare care nu 
există. Atunci cînd comitetul

activitate deosebit 
de însuflețită se 
desfășoară în acesfe 
zile pe ogoarele pa
triei. Oamenii mun
cii de la safe, ti

neri și vîrsfnici, sfrîng roadele 
culturilor de porumb, floarea-soa
relui, cartofi și alfe plante, pre
gătind în același timp cu mulfă 
atenție recolfa anului viitor.

Ca mari unități agricole socia
liste, producătoare a unor impor
tante cantități de produse agri
cole pentru fondul centralizat al 
statului, gospodăriile agricole de 
stat cunosc și ele în aceste zile 
bucuria strîngerii recoltei. La toate 
lucrările agricole din campanie, 
mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodăriile agri
cole de stat, tinerii sînt în fie
care zi nelipsiți. în ajutorul gos
podăriilor de stat, pentru ca fie
care bob să fie strîns la timp, 
pentru ca nimic din recolta anu
lui acesta să nu se piardă, au ve
nit în aceste zile, entuziaștii bri
gadieri ai muncii patriotice. Ast
fel, în perioada de la 18—24 
septembrie, zeci de mii de tineri 
din școli, din întreprinderi, de la 
sate, constituiți în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, au luat 
parte pe ogoarele gospodăriilor 
agricole de stat la întregul com
plex de lucrări ale campaniei de 
toamnă.

Comitetele regionale U.T.M. și 
comitetele raionale din regiunile 
Oltenia, Galați, București și altele, 
au mobilizat în această perioadă 
un mare număr de tineri la 
muncă patriotică în gospodăriile 
agricole de stat. Tinerii brigadieri 
s-au străduit să obțină 
dintre cele mai 
peste 7.000 de tineri din regiu
nea Oltenia, j
G.A.S.-urile au recoltat în acesfe 
zile porumbul de pe o suprafață 
de 472 hectare, au tăiat și trans
portat cocenii de pe o suprafață 
de 109 hectare, au însilozat 208 
tone furaje, participînd în același 
timp la o 
lucrări din 
nea, peste 
dieri din

recoltat porumbul de pe 550 
hectare, au transportat peste 800 
de tone de îngrășăminte naturale 
la cîmp, au cules o mare canti
tate de legume și zarzavaturi din 
grădinile gospodăriilor agricole 
de stat.

Brigadierii din regiunea Galați, 
aproape 7.000 la număr, au strîns 
porumbul de pe 200 hectare, au 
tăiat și transportat cocenii, au re
coltat floarea-soarelui de pe 21 
de hectare, au însilozat peste 
1.300 tone de furaje. Rezultate 
bune au obținut și brigadierii 
muncii patriotice din alte regiuni.

Trebuie spus însă în același 
timp că unele comitete regionale 
și raionale U.T.M., cum sînt cele 
din regiunile Suceava, lași, Bacău, 
Cluj, Hunedoara n-au acordat a- 
tenția cuvenită acestei importan
te acțiuni. Ca urmare a slabei 
munci politice și organizatorice 
desfășurate de aceste comitete, și 
rezultatele obținute sînt sub posi
bilitățile reale din aceste regiuni.

Este necesar ca în perioada 
care urmează comitetele regio
nale și raionale U.T.M. să desfă
șoare o susținută muncă politică 
și organizatorică pentru mobili
zarea unui număr cîf mai mare de 
tineri la lucrările de campanie 
din gospodăriile agricole de stat, 
pentru a contribui la strîngerea 
recoltei din acest an și la pregăti
rea în bune condiții a celei din 
anul viitor.

P. S.

rezultate
bune. Astfel, cei

care au ajutat

serie întreagă de alte 
campanie. De aseme- 
4.000 de tineri briga- 

regiunea București au
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Muncă intensă
pe ogoarele patriei

producție
66

U.T.M. analizează activitatea 
școlară a tinerilor, cînd cere 
sprijin tinerilor ingineri care 
să dea meditații, cînd di
recțiunea pune la dispoziția 
catedrelor de fizică și chimie 
laboratoarele uzinei, — nu e 
oare mai adevărat să spunem 
că uzina se îngrijește de ea 
însăși ?

Comitetul U.T-M. a propus 
(propunere acceptată) ca mur- 
citorii-elevi ai școlii serale să 
lucreze numai în schimburile 
1 și 2, iar clasele sînt alcă
tuite pe schimburi, 
născut expresia care 
în fruntea însemnării 
„schimb de școală"
frecvente în cartierul munci
toresc Tractorul asemenea 
dialoguri:

Așa s-a 
se află 

de față: 
și sînt

— In ce schimb ești după-a- 
miază, tovarășe ?

— In schimbul de școală!
Și oricine înțelege despre ce 

este vorba. Oamenii își iu
besc școala, așa cum își iu
besc locul de muncă. Vorbind 
despre ea, folosesc adesea ex
presii specifice de uzină — te
za este un „control de calita
te", notele mici sînt „rebu
turi", lecția este „schimb de 
învățătură"- Elevul-muncitor 
a reprodus în clasă ceva din 
înfățișarea, din ambianța locu
lui de muncă al muncitorului 
elev. Planșe, hărți, tabloul lui 
Mendeleev, executate de elevi, 
și scripeți, și tot felul de apa-

IGOR ȘERBU

(Continuare în pag. a 3-a)

Fabrica de oxigen din Capi
tală. In hala de fabricație a 
oxigenului, laboranta Aurelia 
Iordan face analiza calitativă 

a oxigenului tehnic.
Foto : AGERPRES



MUNCA INTENSA
PE OGOARELE PATRIEI

Text: N. BARBU 
Foto : M. CARANFIL

ui/xă pmoTic/i 
ii g. n s.

uminică în zori. 
In fața comitetu
lui orășenesc
U. T. M.-Buzău, 
s-au adunat peste 
600 de tineri : 

muncitori, elevi, intelectuali. 
Sînt membri ai brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din oraș. De aici pornesc spre 
locurile de muncă. Să-i ur
mărim pe cei 200 de tineri 
care merg ia gospodăria agri
colă de stat-Buzău să ajute la 
strînsul recoltei.

Cu drapelele brigăzilor flu- 
turînd în vînt, tinerii se în
dreaptă spre locurile de 
muncă. (Fotografia nr. 1).

Ajunse la gospodărie, bri
găzile au fost repartizate la 
diferite puncte de lucru dina
inte stabilite. Iată-i pe cîțiva 
dintre membrii brigăzii al că
rei comandant este elevul 
Mihai Mincu, de la centrul 
școlar agricol-Buzău (Fotogra- 
£Jaânr. 2). Ei recoltează porum
bul cu repeziciune și îndemî- 
nare. Sînt în întrecere cu cei 
din brigada utemistă de 
muncă patriotică condusă de 
Dumitru Crivineanu, de la a- 
ceeași școală.

Coasa mecanică a culcat la 
pămînt încă o parcelă de po
rumb furajer în cultură dublă. 
Cît ai bate din palme, re
morca, pe care o poartă trac
torul condus de Constantin 
Poenaru se și umple. Aici lu
crează harnicii elevi din 
brigada utemistă de muncă 
patriotică de la școala peda
gogică al cărei comandant 
este Aurel Burlacu. (Fotogra
fia nr. 3).

Camioanele cu porumb au
riu iau drumul magaziilor. A- 
lături de tinerii din gospodă
ria de stat lucrează și brigada 
utemistă de mutncă patriotică 
al cărei comandant este ele
vul Florin Udrescu de la 
Școala medie nr. 1 (Fotogra
fia nr. 4).

A fost o zl de muncă rod
nică. Conducerea gospodăriei 
și organizația de partid i-au 
felicitat călduros pe tinerii ve-

niți să ajute la strîngerea re
coltei. înainte de plecare 
s-a făcut un scurt bilanț care 
grăiește de la sine despre 
hărnicia cu care au lucrat cei 
aproape 200 de tineri din bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică veniți în gospodărie. 
Ei au recoltat 11 hectare de 
porumb, au adunat din urma 
coasei mecanice și au însilo- 
zat 35 de tone de porumb- 
siioz din cultura dublă, au 
curățat de ioi două vagoane 
de știuleți și au încărcat în 
saci două vagoane de să- 
mînță selecționată.

Organizația U.T.M. de la 
G.A.C. Gheorghița, raionul 
Ploiești, s-a angajat să tri
mită 4 tineri care să ajute 
la construcțiile zootehnice 
dar nu și-a respectat anga
jamentul. De aceea con
structorii pierd mult timp 
cu lucrări necalificafe, se 
căznesc să ridice singuri 
bîrnele și să le monteze.

In aceste zile pe ogoarele 
patriei se desfășoară cu inten
sitate lucrările agricole de 
toamnă : recoltările, însămin- 
țările, arăturile adinei etc., 
care au drept scop strângerea 
în condiții cît mai bune și in
tr-un timp cît mai scurt a re
coltelor din acest an, precum 
și pregătirea celei viitoare. 
Un cuvînt serios de spus îl 
au în această privință meca
nizatorii, de ei depinzînd mai 
ales executarea la timp și în 
cele mai bune condiții a însă- 
mînțărilor și arăturilor adinei 
de toamnă.

O brigadă fruntașă

Cu ce pot ajuta 
tinerii

Tinerii membri ai gos
podăriei colective „8 
Martie" din comuna 

Slobozia-Conache, raionul Ga
lați acordă o deosebită atenție 
participării la lucrările din 
campania de toamnă-

Cunoscînd amănunțit planul 
de producție al gospodăriei 
colective, comitetul U.T.M. a 
luat măsuri din timp pentru ca 
fiecare tînăr să știe precis ce 
anume are de făcut în cam
panie- Prima grijă a -comite
tului U.T.M. a fost aceea de a 
asigura participarea tuturor 
tinerilor la muncile agricole 
din această toamnă.

In acest sens, comitetul 
U.T.M. a ținut o ședință cu 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. pe brigăzi, că
rora li s-au făcut cunoscute 
principalele sarcini pe care le 
au utemiștii în actuala cam
panie- Apoi pe brigăzi au a- 
vut loc adunări U.T.M. des
chise la care au fost invitați și

brigadierii. In aceste adunări 
li s-a vorbit tinerilor colecti
viști despre marea importanță 
pe care o are executarea la 
timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole de toamnă, 
s-a stabilit ce au de făcut în 
mod practic tinerii, care anu
me lucrări vor trebui execu
tate și în ce termen.

Rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate. Zilele acestea va fi 
terminată recoltarea florii- 
soarelui de pe întreaga supra
față de 230 de ha. In afara re
coltării florii-soarelui tinerii 
au mai avut însă și alte lu
crări urgente care trebuiau 
făcute Ia timp. Așa era de 
exemplu problema asigurării 
unei hrane suficiente și con
sistente pentru animale. Pla
nul gospodăriei prevede ca în 
acest an să se însilozeze 5266 
tone de furaje. în special la 
această acțiune tinerii au adus 
un aport deosebit. Pînă în 
prezent, cu ajutorul lor au 
fost însilozate 5000 de tone 
furaje pentru animale.

Tot în această perioadă ti
nerii au transportat și împrăș
tiat pe cîmp 400 tone de gu
noi de grajd.

La gospodăria agricolă co
lectivă „8 Martie" din comu
na Slobozia Conache există și 
două echipe de tineret. Mereu 
în fruntea tuturor acțiunilor 
din cadrul gospodăriei, ele au 
ținut ca și în această campa
nie să se numere printre frun
tași. Intre cele două echipe de 
tineret, conduse de Boghean 
Ștefănache și Boghean Nico- 
lae se desfășoară o întrecere 
vie. Nu se poate ști încă cine 
se va situa pînă la sfîrșitul 
campaniei pe primul loc în a- 
ceastă întrecere fiindcă tinerii 
din amîndouă echipele mun
cesc cu aceeași însuflețire,

dînd în același timp lucrări 
numai de bună calitate.

Rezultatele frumioase obți
nute de colectiviștii din comu
na Slobozia Conache în actua
la campanie agricolă de toam
nă, nu pot însă motiva unele 
rămîneri în urmă în privința 
arăturilor care trebuie exe
cutate în această perioadă. 
Este știut că recolta anului 
viitor depinde în mare măsură 
de modul în care sînt execu
tate arăturile, de pregătirea 
terenului precum și a seminței 
ce va fi folosită pe aceste te
renuri.

Colectiviștii de la gospodă
ria agricolă colectivă .,8 Mar
tie" din comuna Slobozia Co
nache, au de pregătit 1100 ha 
de teren pentru arăturile de 
toamnă. Or, din această supra
față, pînă în prezent n-au fost 
arate decît 90 de ha care vor 
fi însămînțate cu grîu. în afa
ră de faptul că au mai rămas 
peste 1000 de ha de teren pen
tru arat care va trebui însă
mânțat în această toamnă mai 
trebuie făcută și selecționarea 
și tratarea semințelor.

Deși o bună parte din să
mînța ce se va însămînța în 
această toamnă a fost asigu
rată mai trebuie totuși luate 
măsuri și în această direcție. 
Trebuie asigurată întreaga 
cantitate de sămînță din soiu
rile cu cea mai bună produc
tivitate. O mai bună organi
zare a muncii colectiviștilor, 
dar mai ales o mobilizare mai 
eficientă a tinerilor la execu
tarea lucrărilor din campanie, 
mai ales la eliberarea terenu
lui în vederea executării ară
turilor, sînt pumai cîteva din 
măsurile ce se impun pentru 
a grăbi ritmul lucrărilor din 
actuala campanie. Stă în pu
terile tinerilor colectiviști de 
aici să dea un asemenea aju
tor numai că pentru asta e 
nevoie de spiritul întreprin
zător al comitetului U.T.M.

T OANCEA

îștig at

Măsuri pentru 
o recoltă sporită 

de porumb

E disdedimineafă, dar trac
toriștii din brigada a doua, con
dusă de Andrei Florea, de la 
S.M.T.-Titu, regiunea București 
au executat deja mai bine de 
zece hectare de arătură. Calitatea 
lucrărilor ? Foarte bună. Adică 
o adincime corespunzătoare, de 
28—30 cm, „capetele" făcute 
așa cum scrie la carte, fără „o- 
chiuri" nearafe, fără ca aici, la 
capete, plugul să fie scos din 
brazdă și lăsat doar așa, să zgî- 
rie pămîntul. De altfel calitatea 
lucrărilor și executarea lor la timp 
constituie o preocupare perma
nentă a celor din brigada a doua. 
Șeful de brigadă a discutat de 
multe ori cu „băieții lui" această 
problemă. Le-a cerut părerea ce
lor din consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Produ- 
Iești, pe care o deservesc. Legă
tura dintre tractoriști și colecfi-

viști e cît se poate de sfrînsă. 
în fiecare seară, cînd consiliul de 
conducere și brigadierii fixează 
planul de muncă pentru a doua 
zi, șeful brigăzii de tractoare e și 
el prezent pentru a putea organi
za cîf mai bine activitatea meca
nizatorilor.

Conlucrarea dintre tractoriști și 
Colectiviști în vederea aceluiași 
scop ; terminarea la timp a lucră
rilor agricole de toamnă, ajutora
rea în cadrul brigăzii a celor cu 
mai putină experiență de către 
cei mai buni membri ai 
brigăzit, conștiința clară 
a fiecăruia dintre ei că 
trebuie să lucreze cît 
mai bine, toate acestea 
au făcut
Andrei 
fruntașă 
încă din 
niei. Pînă în prezent brigada lui 
Andrei a executat aproape 
hectare de arătură.

cîmp pînă în sat — a răspuns 
tractoristul Dumitru Paraschiv cu 
un aer de nevinovăție.

L-am întrebat apoi pe Marin 
Vlad, șeful brigăzii, dacă au dis
cutat vreodată despre felul în 
care ei, mecanizatorii, trebuie 
să-și îngrijească mașinile. Ne-a 
răspuns că „așa, în general", au 
discutat.

— Dar în grupa U.T.M. din 
brigadă ați luat în discuție a- 
ceastă problemă l Dumitru Paras
chiv este ufemist doar.

ca brigada lui 
Florea să fie 

pe stațiune 
prima decadă

Reportaj
de la S. Af. T.- Titu

anchetă

a campa«

600

Cînd treburile 
se încurcă

Atelierul mobil, care m-a 
pînă la brigada a cincea de 
toare ce deservește gospodăria 
colectivă din satul Braniște, avea 
de ridicat de acolo chiulasa plez
nită a unui tractor.

— Cît ai mers cu tractorul fără 
apă, de-a plesn:t chiulasa î l-a 
întrebat Mircea Gheorghe, ingi
nerul mecanic al S.M.T.-ului pe 
tractorist.

— Păi, numai aseară, de la

dus 
trac

— în grupa U.T.M. n-am discu
tat așa ceva — ne-a răspuns șeful 
de brigadă. Asta pentru că acum 
cîteva luni grupa s-a descomple
tat și încă n-am reorganizat-o.

Intr-adevăr, intervenind intre 
timp diferite schimbări în brigă
zile de tractoare, o parte din. 
grupele U.T.M. înființate astă- 
primăvară, cînd tractoriștii au 
ieșit pe cîmp, s-au descompletat, 
în altele au venit oameni noi. Co
mitetul U.T.M. din stațiune însă, 
n-a trecut nici pînă acum la reor
ganizarea grupelor. Intre acest 
lucru și faptul că unii tineri trac
toriști nu-și îngrijesc mașinile, 
sînt indisciplinați, există o sfrînsă 
legătură. Grupa U.T.M. din fiecare 
brigadă de tractoare trebuie să-și

Obținerea unei 
recolte bogate de 
porumb în anul 
viitor depinde în 
mare măsură de 
felul în care sînt 
pregătite ogoarele 
care vor primi în 
primăvară sămînța. 
Cu alte cuvinte, 
bazele viitoarei re
colte de porumb se 
pun ilncă din ac
tuala campanie a- 
gricolă de toamnă. 
Acesta este însă 
numai începutul.
Pentru obținerea 
unor producții spo
rite, este necesar 
să se aplice între
gul complex de 
măsuri agrotehnice.

Cunoscîlnd toate 
acestea, consiliul 
de conducere al 
gospodăriei agri
cole colective „9 
Mai“ din comuna 
Corbeanca, raionul 
Răcari, sub directa 
îndrumare a orga-, 
nizației de partid 
din gospodărie, a 
luat măsuri din 
timp pentru obține
rea unei recolte 
bogate de porumb 
în anul 1962. Ast
fel, pînă in prezent 
o suprafață de 150 
de hectare de te
ren arabil = solele

cele mai fertile — 
a și fost arată la 
adîncimea cores
punzătoare. Cele 
150 de hectare de 
teren au fost re
partizate în mod
egal fiecărei bri
găzi de cîmp, re
venind astfel fie
cărei brigăzi cite
30 de hectare de 
pămînt. La această 
repartizare a pă- 
mîntului pe brigăzi 
s-a mai avut în
vedere ca, pe a-
ceste terenuri, să
fie repartizați să
lucreze cei mai 
buni oameni din 
cadrul brigăzilor. 
De acest lucru au 
ținut seama și bri
gadierii Ion Con
stantin, Iacob Ghe- 
orghe și Neculai 
Ccpstantin.

Pentru a asigura 
obținerea unei re
colte bogate de 
porumb, colecti
viștii s-au îngrijit 
de fertilizarea so
lului. E o acțiune la 
care tinerii din ca
drul gospodăriei 
colective, mobili
zați de către orga
nizația U.T.M., și- 
au adus o impor
tantă contribuție. 
Numai la brigada

a TII-a, de exem
plu, condusă de 
Neculai Constantin, 
tinerii, organizînd 
convoaie de ate
laje, au transportat 
și împrăștiat peste 
20 de tone îngrășă
minte naturale pe 
fiecare din cele 30 
de ha care îi re
vin brigăzii.

Pentru perioada 
următoare, organi
zația de bază 
U.T.M. din gospo
dărie și-a propus 
să mobilizeze tine
retul la selecționa
rea seminței de po
rumb destinată a- 
cestor suprafețe. 
De asemenea, a 
prevăzut ca în iar
nă să-i mobilizeze 
pe toți tinerii colec
tiviști la cursurile 
agrotehnice care 
se vor ține în gos
podărie șl să se 
ocupe permanent 
de felul în care a- 
ceștia își însușesc 
cunoștințele pre
date, astfel ca la 
lucrările din anul 
viitor tinerii să cu
noască întregul 
complex de măsuri 
agrotehnice nece
sare.

O. TUDOR

trăiască viața cu adevărat : să 
analizeze, cu seriozitate . munca 
tinerilor tractoriști, să-i ajute să-și 
îndrepte greșelile, să privească cu 
simț de răspundere sarcinile pe 
care le au în campanie.

L-am întrebat apoi pe șeful de 
brigadă, dacă nu-i cam puțin 184 
de hectare de arătură făcută pînă 
acum în această campanie.

Am aflat în felul acesta o istorie 
foarte încurcată despre eliberarea 
terenurilor și despre arături, din 

care am înțeles limpe
de că și tractoriș
tii și gospodăria co
lectivă au partea lor 
de vină ; tractoriștii 
pentru că n-au început 
șă are porțiunile elibe
rate, colectiviștii pen

tru că n-au eliberat suprafețele 
mai mari de teren (au tărăgănat, 
de pildă, tăiatul și transportatul 
bețelor de floarea-soarelui).

In vagonul dormitor al tracto
riștilor am văzut însă un steag. 
Pe el era scris ; „Brigadă frun
tașă pe stațiune".

— Este de astă-primăvară — 
ne-a explicat oarecum cu regret 
șeful de brigadă, 
cam prost...

Asta din păcate, așa este. Dar 
steagul de fruntaș in campania 
de primăvară arată că brigada lui 
Marin Vlad poate să muncească 
bine. Comitetul 
U.T.M, pe stațiune ar trebui să-i 
ajute pe tinerii mecanizatori din 
această brigadă să devină din 
nou fruntași. Astfel, dacă s-ar a- 
naliza într-o ședință a comitetu
lui U.T.M. munca celor din bri
gada a V-a în actuala campanie 
s-ar putea găsi cauzele care îi țin 
pe Ioc, s-ar putea lua și măsurile 
pentru îndreptarea lor.

Acuma stăm

organizației

— Eu nu mai pot să țin bîrne le, le scap!
— Mai rabdă. Doar au promis că ne trimit 4 tineri în ajutor 1

Desen i M. CARANFIL

Pregătiți din timp, 
lucrătorii gospodă
riei agricole de stat 
„Dr. Alexandrov" 
din regiunea Dobro- 
gea au început în- 
sămînțatul griului 
de toamnă. In trei 
zile, ei au însămîn- 
țat cu grîu aproape 
400 din cele 3.100 
ha planificate.

Această lucrare a 
început și la gospo
dăriile agricole de

stat Săcele, N. Băl- 
cescu, Dorobanțu și 
Babadag, precum și 
la gospodăriile agri
cole colective din 
raioanele Istria și 
Medgidia. în în
treaga regiune au 
fost însămînțate, 
peste 1000 ha cu 
grîu, aproape 1.000 
ha cu orz de toam
nă și aproape 4.000 
ha cu secară și orz 
pentru masă verde.

Gospodăriile agri
cole de stat și gos
podăriile colective 
din regiune vor îm- 
sămînța în toamna 
aceasta cu grîu și 
secară 243.000 ha — 
cu 5.500 ha mai 
mult decît anul tre
cut. Aproape în
treaga suprafață va 
fi însămânțată cu 
soiuiri cu o produc
tivitate ridicată.

Urgența unui telefon

970.000 tone furaje însilozate 
în regiunea București

In regiunea București au 
fost însilozate 970.000 tone de 
diferite nutrețuri, în cea mai 
mare parte porumb, realizîn- 
du-se aproape în întregime 
cantitatea prevăzută pe acest 
an. Pentru a asigura furajele 
necesare numărului sporit de 
animale gospodăriile agricole 
colective din această regiune 
au însilozat de două ori mai 
mult porumb decît anul tre
cut. Ele au pregătit cite 10-12 
tone de porumb-siloz pentru 
flecare vacă.

Da însilozări gospodăriile 
colective din regiune au folo
sit în afară de mijloacele pusa

ta dispoziție de către stațiu
nile de mașini și tractoare un 
număr sptorit de tocători pro
prii.

(Agerpres)

Sînt cîteva ceasuri trecute după 
amiază. La S.M.T. telefonul sună 
prelung, Cineva care se găsește 
prin apropiere ridică receptorul.

— Aloo I se aude de la capă
tul celălalt al firului. Aici Iacob 
Ion, șeful brigăzii a Vlll-a de 
tractoare de la G.A.C. Brincovea- 
nu. Am mai dat și de dimineață 
telefon. Să vină atelierul mobil că 
s-a defectat un cuțit de la tocă- 
toarea mecanică. S-a spart și un 
lagăr. Este o treabă urgentă...

— Ai răbdare I i se răspunde. 
Nu știi că avem un singur atelier 
mobil la 31 de gospodării colec
tive ? Va veni. O să anunț...

Și iată că după mai bine de-o 
oră, atelierul mobil a pornit spre 
brigada a Vlll-a. A ajuns. Șeful 
de brigadă împreună cu mecani
cul și inginerul demontează cuți
tul tocătoarei, scot șl lagărul,

GZHED

Pregătesc 
o baza furajerâ 

bogata
Sectorul zootehnic al gos

podăriei agricole colective din 
comuna Vălenl-Podgoria, re
giunea Argeș, numără mai 
bine de 70 bovine, dintre care 
31 sînt vaci cu lapte. Restul 
- vițele din prăsilă proprie și 
din cumpărări. în afară de a- 
cestea, șeptelul proprietate 
obștească mai cuprinde și 194 
de oi, 36 de porci pentru în
grășat și 14 scroafe care asi
gură în fiecare an o prăsilă 
bună de purcei pentru gospo
dărie. Așa stînd lucrurile, a- 
cest sector constituie și el, pe 
lîngă celelalte (vegetal și 
tpomi-viticol), un important 
izvor de venituri. O mare 
parte din banii primiți de că
tre colectiviști la avansurile 
pentru zilele-muncă făcute în 
gospodărie provin din laptele, 
carnea și celelalte produse a- 
nimaliere pe care colectiviștii 
le-au valorificat tot timpul 
anului.

Este foarte explicabil deci, 
pentru ce sectorul zootehnic 
se bUCură de o atenție deose
bită din partea colectiviștilor 
din Văleni. De aceea, în afară 
de construirea unor adăposturi 
corespunzătoare, în fiecare an 
hrana animalelor a fost asi
gurată din timp și pe măsura 
necesităților. Anul acesta, de 
pildă, colectiviștii își planifi
caseră să însilozeze 440 tone 
furaje pentru iarnă. Pînă în 
prezent ei nu numai că au 
asigurat această cantitate, dar 
au însilozat 20 de tone în 
plus. Fie că a fost vorba de 
însilozarea trifoiului, a bor- 
ceagului, ori a porumbului 
care n-a ajuns în toamna a- 
ceasta la maturitate, tinerii 
din gospodărie, mobilizați de 
organizația U.T.M.. au fcst 
prezenți întotdeauna la aceste 
lucrări.

G. PETRE

apoi pornesc repede spre S.M.T. 
,,E o lucrare urgentă" mă gîn- 
desc. Dar, după cum schimbul de 
noapte nu este organizat în toate 
brigăzile de tractoare, acest 
schimb nu este organizat nici la 
atelierul stațiunii. Deci de-abia a 
doua zi de dimineață treaba asta 
va fi rezolvată.

Este ora 6 după-amiază. Atelie
rul mobil frece ca fulgerul pe 
lîngă mine. II caut pe inginerul 
mecanic, pe inginerul șef, pe a- 
gronom, să le spun părerea mea 
despre faptul că repararea cuți
tului o să întîrzie cam mult.

— Aș I Nu-i mai găsiți — îmi 
explică cu amabilitate portarul. 
Erau în atelierul mobil cînd trecu 
adineauri în viteză.

— Se duceau cu piesele re
parate la brigada de tractoare ?

— Nuu I Alergau la gară să nu 
piardă trenul de șase țuma'te I 
Știți, sînt navetiști...

in loc de concluzii
După cum se 

de campanie pe 
le execute
S.M.T.-Titu sînt mult întîrziate, Și 
aceasta din cauză că în multe bri
găzi de tractoare munca nu este 
temeinic organizată ; că între me
canizatori și brigadierii gospodă
riilor colective nu există o legă
tură permanentă și o conlucrare 
cît mai bună în vederea execută
rii la timp și în bune condiții 
a lucrărilor de campanie. Credem 
că este necesar să se ia neîntîr- 
ziat măsuri pentru remedierea a- 
cestor lipsuri. Organizarea chib
zuită a schimbului de noapte pe 
brigăzi, organizarea unui schimb 
de noapte la atelierul S.M.T.-ului 
pentru repararea urgentă a pie
selor defecte, înființarea unui ate
lier mobil în plus care să răspun
dă urgent cerințelor de la brigă
zile de tractoare ar fi de aseme
nea lucruri necesare. Comitetul 
U.T.M. din stațiune trebuie să ia 
la rîndul lui măsuri urgente pentru 
reorganizarea grupelor U.T.M. din 
brigăzile de tractoare, grupe 
U.T.M. care să fie un factor activ 
în mobilizarea tinerilor mecaniza
tori la realizarea cu succes a sar
cinilor de campanie.

PETRE GHELMEZ

vede, lucrările 
care trebuie să 

mecanizatorii de la



Turneul international de șah

(Agerpres)

Ppscurt

După două luni...

în turneul internațional de 
șah de la Bled au mai rămas 
de disputat patru runde. Șan
se apreciabile de a cîștiga 
acest turneu păstrează cinci 
mari maeștri : Tal, Fischer, 
Keres, Petrosian și Gligorici.

în cea de-a XV-a rundă, 
Keres l-a învins cu negrele pe 
Udovici. Tot cu negrele a 
cîștigat și Gligorici la Bertok. 
Petrosian a remizat cu Trifu-

Turneul echipelor selecționate 
de baschet 

ale orașului București
Echipele selec

ționate de baschet 
ale orașului Bucu
rești, aflate în tur
neu în Uniunea So
vietică, au susținut 
alte două întîlniri 
în orașul Tbilisi. 
Echipa masculină a 
Capitalei a învins 
cu scorul de 73—61 
echipa studențească

D.S.O. Burevestnik. 
Din rîndul selec
ționatei romîne s-au 
remarcat în mod 
deosebit Nosievici 
și Emil Niculescu. 
Formația feminină 
a Bucureștiului a 
întîlnit în meci re
vanșă echipa Insti
tutului politehnic.

Fotbaliștii de mîine
însemnare

Multe sînt amintirile pe 
care le păstrăm de cînd eram 
copii. Cei care acum au 25 de 
ani își amintesc poate de me
ciurile de fotbal, pe care le 
încingeau pe maidanul plin 
de gunoaie din capul străzii, 
de mingea de cîrpă care nu 
rezista decît la un singur joc, 
de „barele" porților alcătuite 
la iuțeală din două haine sau 
două pietroaie. își amintesc 
cît de mult ar fi dorit să joa
ce măcar o singură dată cu o 
minge adevărată de fotbal, pe 
un teren gazonat, cu bare 
drepte și plase. Dar această 
dorință s-a îndeplinit pentru 
copii abia în anii regimu
lui de democrație populară 
cînd sportul a devenit un bun 
al tuturor oamenilor .muncii 
din patria noastră. Azi pentru 
tinerii din patria noastră por
țile stadioanelor sînt larg des
chise iar fotbalul nu-1 mai 
practică pe maidanul plin de 
gunoaie, ci pe gazon, cu min
ge de fotbal, și cu antrenori 
pricepuți, fotbaliști de mina 
întîia.

O larmă neobișnuită m-a a- 
tras intr-o zi pe stadionul 
„Dunărea" din Calafat. Peste 
70 de copii cu multe mingi 
de fotbal impinziseră gazonul 
verde. ■' ■■■ •

Pe poarta stadionului își 
făcu apariția. Niculae Titirigă, 
antrenorul centrului de în
vățarea jocului de fotbal, care 
funcționează aici.

Copiii s-au strîns în careu, 
iar elevul Mihai Țerea rapor
tează:

— Tovarășe antrenor! Gru
pele 1, 2 și 3 din cadrul cen
trului de fotbal sînt gata pen
tru antrenament. Tot efecti
vul prezent!

A APĂRUT
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CUPRINS
— A 30-a aniversare a zia

rului „Scânteia" •
— Presa, armă puternică a 

partidului.
V. Bîrlădeanu, Nicolae Bi- 

volu, Maria Călin, N. 
Roșea: Mîndria de a 
lucra la „Scânteia".

— La marea sărbătoare.
Ion Coama, ministrul Agri

culturii : Presa și unele 
probleme ale agricul
turii.

Mihai Novicov : Măreția 
perspectivelor și gravita
tea răspunderii-

M. Andreescu: Citind pri
mul număr al „Scânteii" 
ilegale-

loan Pîncu : Cum se tipă
rea presa ilegală în anii 
1937-1944.

D- Tabacii: Seminarul in
ternațional al redactori
lor presei studențești.

I. Felea : Un precursor : 
„Contemporanul”.

Dumitru Tîrcob ; Trei din- 
tr-o mare armată-

Nell Cobar : Caricaturiștii--. 
pe teren.

V. Grădinara : Cu răspun
dere pe marginea mate
rialelor publicate.

Ieronim Șerbu: Mesajul 
lui Hemingway.
Ion Băieșu: . .Scânteia"

noastră.
Alexandra Bejan : îți mul

țumesc, tovarășe Farcaș. 
Valeriu Filimon : Primul 

ziar.
Vlad Mușatescu: Persona

litate grafică, profil ori
ginal-

N. Mihăiescu: Valori sti
listice în limbajul presei.

Rodica Almașu : Ziarul, un 
prieten, un sfătuitor.

— Figuri de corespondenți 
voluntari-

Al. N. Marinoiu: Cînd se 
lucrează cu pricepere, 
răbdare și răspundere.

Eugen Vladimir : „Soviet- 
skaia Peciati”.

— Din activitatea Uniunii 
Ziariștilor din R-P-R-

— Note și comentarii — De 
peste hotare- 

novici, iar Tal și Fischer au 
întrerupt, primul la Bisguer, 
iar ultimul la Portisch. Parti
da Fischer—-Udovici din run
da a 14-a s-a dat remiză, fără 
a se mai relua jocul.

Alte rezultate din runda a 
XV-a : Gheller—Parma 1-0 ; 
Ivkov-Germek Va-Va. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

în clasament după XV run
de conduc Tal și Fischer cu 
10 puncte (1).

Victoria a revenit 
din nou baschet
balistelor gruzine 
cu scorul de 48—46.

în continuarea 
turneului echipele 
selecționate ale o- 
rașului București 
vor juca la Baku 
cu reprezentativele 
R.S.S. Azerbaidjene.

A început antrenamentul. 
Cu multă grijă, antrenorul le 
explică cum se execută stopul. 
Pînă acum au învățat deja 
să execute o pasă, o lovitură 
directă, jocul de cap și multe 
altele necesare unui adevărat 
fotbalist- Centrul pentru învă
țarea fotbalului inițiat de 
Consiliul orășenesc U-C.F.S- și 
comitetul orășenesc U.T.M. are 
nu numai scopul de a atrage 
și învăța fotbal pe tinerii din 
oraș, ci chiar selecționarea ce
lor mai buni, pentru echipele 
ce activează în campionatul 
raional și regional.

încă de pe acum, antrenorul 
a observat la cîțiva dintre elevii 
săi reale calități pentru jocul 
de fotbal. Ion Baroga, Gh. 
Vișan, Cornel Ciobanu și încă 
alții, se numără printre cei ce 
au perspectivă să devină buni 
fotbaliști. După terminarea 
lecției, ca întotdeauna, are loc 
un meci de fotbal la două 
porți- Fiecare dintre elevii 
fotbaliști vrea să arate antre
norului că a mai învățat ceva. 
Piticii aleargă neobosiți pe în
tinderea verde a gazonului.

Deocamdată și-au împrumu
tat diverse nume ale fotbaliș
tilor noștri fruntași. .Mîine 
însă pot fi chiar ei jucători 
de divizia A sau poate vor 
juca în echipa națională. Nu 
se știe. Oricum, cînd vor a- 
vea 25 de ani își vor aminti 
că ei au început altfel să prac
tice sportul decît frații lor 
mai mari. Pe un stadion mare, 
cu minge de fotbal și cu un 
antrenor. Va fi o amintire 
frumoasă-

C. MIHAI 
corespondent

O scenă din film

eon Garros este 
reporter francez, 
împreună cu co
legii săi de breas
lă Leon pleacă în- 
tr-o expediție tu

ristică în Uniunea Sovietică. 
Expediție, pentru că cei trei o 
pornesc la un drum lung prin 
îndepărtata taiga siberiana ; 
turistică, pentru că scopul că
lătoriei este cunoașterea țării 
și a oamenilor sovietici. Dar 
ca orice cunoaștere adevărată, 
vizita călătorilor francezi tre
ce de la etapa de superficială 
informare cu care începe fil
mul (amintim doar scena din 
baie, de amicală ironie la a- 
dresa acestui stil al gazetaru
lui burghez de prezentare 
„sui generis" a realității: re
porterul aduce microfonul sub 
duș pentru a crea - chipurile 
— fundalul „autentic" al 
ploii ce l-ar fi întîmpinat pe 
ziarist la Moscova) — la eta
pa de înțelegere mai deplină 
a vieții și activității construc
torilor comunismului.

A 7-a etapă 
a campionatului 

categoriei A de fotbal
Cea de-a 7 etapă a campio

natului categoriei A de fotbal 
va avea loc mîine. în Capita
lă, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 16 se 
întîlnesc echipele Progresul și 
Rapid. în deschidere de la 
pra 14,15 se va desfășura în- 
tîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele de surdo- 
muți ale R. P. Romîne și R- D. 
Germane.

în țară sînt programate ur
mătoarele meciuri ; Bacău: 
Dinamo-Mi-nerul Lupeni ; Tîr- 
goviște : Metalul-Petrolul Plo
iești ; Arad : U.T. Arad-Știin- 
ța Cluj ; Timișoara : Știința 
Timișoara-Dinamo Pitești. Me
ciurile C.C.A -Dinamo și Stea
gul Roșu-Jiul se amină, deoa
rece primele echipe susțin în
tîlniri internaționale.

Marți a părăsit Capitala 
plecînd la Viena, echipa de 
fotbal C.C.A. care va sus
ține mîine cel de-al doi
lea joc cu formația F. C. 
Austria, în cadrul competiției 
„Cupa Campionilor Europeni’1. 
Printre cei care au făcut de
plasarea se numără Voinescu, 
Zavoda, Jenei, Constantin, 
Tătaru.

★
Populara 

bal „Cupa 
pie de sfîrșit. Au mai rămas 
în întrecerea pentru cuceri
rea trofeului 12 echipe, din
tre care 9 sînt din categoria 
A, iar 3 din categoria B.

O victorie neașteptată a ob
ținut echipa Admiralteeț Le
ningrad, care a reușit să eli
mine puternica echipă Dina
mo Kiev, lidera campionatu
lui unional, cu scorul de 2-1. 
Tot cu scorul de 2-1 echipa 
Dinamo Tbilisi a întrecut for
mația Avangard Harkov.

competiție de fot-
U.R.S.S." se apro-

(Agerpres)

Ș c O L I N
în Lăcusten:, co

mună din raionul 
Oltețu, pe vremuri 
nu puteai să admiri 
decît dealurile se
mețe acoperite cu 
păduri de stejari.

în anii puterii 
populare și această 
comună a îmbrăcat 
haină de sărbă
toare.

Prin munca lor, 
harnicii colectiviști 
și țărani întovără
șiți au construit 
multe edificii de fo
los obștesc- In ul
timii ani s-a in-

ceput construcția a 3 
școli noi din care 2 
au și foșt date în 
folosință. Una din
tre aceste școli a 
fost terminată în 
numai 6 luni. N-a 
fost ușor să fabrici 
100.000 cărămizi, să 
le arzi, să cari ’ ni
sipul, cimentul și 
celelalte materiale, 
după cum n-a fost 
ușor nici zidirea lo
calului.

Urmînd exemplu-l 
comuniștilor, tine
retul constituit în

Qazio-i 2/Z eaiLtă QzMenut"
Scenariștii francezi și so

vietici concep — pentru a ne 
demonstra această idee - o 
linie obișnuită de subiect : 
Leon Garros a evadat în 
timpul războiului dintr-un la
găr fascist împreună cu un 
ostaș sovietic despre care de 
16 ani nu mai știe nimic. 
Oare ce s-a întîmplat cu 
prietenul său în acest răs
timp ? Cum trăiește, ce-l pre
ocupă astăzi, în timp de pace? 
Reporterul francez (interpre
tat cu vervă de Leon Zitrone) 
nu-și pune în film, cu voce 
tare, aceste întrebări. Dar le 
descifrăm din nerăbdarea cu 
care ține să-și întîlnească ve
chiul prieten, din perseveren
ța — neînțeleasă de colegii 
săi — cu care pornește pe 
drumurile înzăpezitei taigale 
ca să-l găsească pe fostul os
taș, astăzi betonist. Și datori
tă meseriei și pasiunii de a 
fi mereu în prima linie pe 
marile șantiere ale construc
ției comunismului care îl mină 
pe omul sovietic pretutindeni, 
francezul, hotărît să-i de-a de

Președintele Consiliului de Miniștri) 
Ion Gheorghe Maurer, a primit

pe noul ministru al
Marți 26 septembrie, pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Ghecrghe Mau
rer, a primit în audiență pe

Informații
Marți s-a înapoiat în Capi

tală acad. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R.P. Ro
mîne care a făcut o vizită în 
R.D. Germană și R.S. Ceho
slovacă la invitația Prezidiu
lui Academiei germane de ști
ință din Berlin și Prezidiului 
Academiei cehoslovace de ști
ință.

La sosire în Gara de Nord, 
acad. Atanase Joja, a fost în- 
tîmpinat de membri ai condu
cerii Academiei R.P. Romîne 
de alți academicieni, membrii 
corespondenți ai Academiei

O I
brigăzi de muncă 
patriotică a fost ne
lipsit de pe șantie
rul. școlii- Tinerii 
s-au îngrijit în spe
cial de fabricatul 
cărămizilor și zidi
tul localului.

In aceste acțiuni 
de muncă patrioti
că s-au evidențiat 
tinerii Cirtibel Ște
fan, secretarul co
mitetului comunal 
U.T.M., Călin Nico
lae, Crăciun Con
stantin, ș. a.

V. POPESCU 
corespondent

urmă, va avea prilejul de a 
face cunoștință cu impresio- 
nanți giganți ai industriei so
vietice.

Este drept, filmul trece nu
mai sumar în revistă — gră
bit ca și eroii noștri în cău
tarea pe care o întreprind — 
realitățile și oamenii sovietici.

Carnet 
cinematografic

Aparatul de filmat se substi
tuie turistului și succesiunea 
rapidă a peisajelor corespun
de unghiului de vedere al 
eroilor covîrșiți de multiplici
tatea, de noutatea impresiilor. 
Pe imaginile proaspete, inte
resante ale taigalei, nu apar 
obișnuitele aprecieri turistice 
ale vizitatorului, ci reflecțiile 
lui Garros la adresa colegilor 
săi de breaslă, pe oare astăzi,

japoniei la București
noul trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Ja
poniei la București, Hisanari 
Yamada.

R.P. Romîne, cercetători știin
țifici.

Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R.D. Ger
mane, Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace, și 
membri ai acestor ambasade.

★

Artiștii sovietici, laureați ai 
celui de-al II-lea Concurs In
ternațional „George Enescu" 
au dat marți seara un recital 
la Casa prieteniei romîno-so- 
vietice din Capitală.

Soliștii vocali Emma Sar
kisian, Iuri Mazurok, Serghei 
Iakovenko și Nina Silnikova 
au cîntat 
„Boema", 
men" precum și lucrări 
Rahmaninov, Grieg, Ceaikov- 
ski șj Rossini.

Violoniștii Nina Mihailovna 
Beilina și Igor Aleksandrovici 
Frolov au interpretat lucrări 
de Brahms, Ceaikovski, Rah- 
Hianinov și Kreissler.

Artiștii sovietici au fost în
delung aplaudați pentru mă
iestria lor. La sfîrșitul recita
lului le-au fost oferite buchete 
de flori.

arii din operele 
„Faust" și „Car- 

de

(Agerpres)

SPECTACOLE
Teatre

Poveste din Irkutsk, 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia); Tita- 
nio vals, 19,30: Teatrul Na
țional ,.I. L. Caragiale" (Sala 
Studio); Cînd înfloresc mig
dalii, 19,30 : Teatrul „C. Not- 
tara" (Sala Magheru) ; Băieții 
veseli, 20,00: Teatru! „C- 
Nottara" (Sala Studio) ; Elixi
rul dragostei, 19,30: Teatrul 
de Stat de Operetă ; Revista 62 
20,00 : Teatrul Satiric Muzical 
„C- Tănase" (Sala Savoy); 
Doctorul Aumădoare, 16.00 : 
Teatrul Țăndărică (Sala Or- 
feu);

Cinematograie
Aproape de soare : Patria, 

înfrățirea între popoare; „Vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a R.P.R. în 
Uniunea Sovietică" și „Primul 
raid spre stele" : M. Gorki, 
Al. Popov; Vals pentru un mi
lion : Republica, Gh. Doja; 
Leon Garros își caută priete
nul : Magheru. I. C. Frimu, 
Miorița ; O zi zgomotoasă; E. 
Pavel, 23 August; Genevieve: 
8 Martie; Tracul unui actor: 

în lumina acestor sobre reali
tăți îi vede mai altfel, cu un 
ochi critic, mai puțin îngădui
tor față de frivolitatea lor. 
Filmul conține — și recu
noaștem aici contribuția ca
racteristică cineaștilor fran
cezi — o autoironie fină, spi
rituală, care apare cu atît 
mai valoroasă cu cît nu ope
rează de dragul hazului în 
sine, ci fructuos, (ca în sce
nele tentativelor unuia din 
ziariști de a cuceri pe ferme
cătoarea liftieră) pentru afir
marea unei idei : în contact cu 
o lume diferită, superioară ca 
mentalitate, profunzime și se
riozitate, chiar și acei musa
firi cu deprinderi ușuratice 
pot cîștiga ceva, se pot matu
riza.

Noaptea pe care o petrec 
în discuții Garros și prie
tenul său cimentează o legă
tură începută cîndva în con
diții excepționale, din aceeași 
ură față de războiul cotropi
tor și dezvoltată apoi, în zilele 
noastre printr-o comună do
rință de pice.

Tinerii Suciu Vasile, Lateș 
Octavian și Suceava Va
sile de la Combinatul de 
industrializare a lemnului 
de la Reghin discuta des
pre îmbunătățirea calității 
ambarcațiunilor produse 

de ei.

Foto : N. STELORIAN

în ziua de 24 septembrie au 
avut loc alegeri parțiale de 
deputați în Marea Adunare 
Națională pentru locurile de 
deputați devenite vacante în 
circumscripția electorală Ca
ransebeș, regiunea Banat, și 
în circumscripția electorală 
Băneasa, regiunea Dobrogea.

Comisia electorală centrală 
pentru alegerea unor deputați 
în Marea Adunare Națională, 
verificînd lucrările comisiilor 
electorale de circumscripție și 
ale secțiilor de votare, a 
statat că alegerile s-au 
fășurat în conformitate 
dispozițiile legii pentru 
gerea deputaților în
Adunare Națională, candidații 
propuși întrunind marea ma
joritate a voturilor alegători
lor.

Comisia electorală centrală 
a hotărît înregistrarea și con
firmarea rezultatului alegerii 
ca deputat în Marea Adunare 
Națională a tovarășului Nico- 
lae Magda, în circumscripția 
electorală Caransebeș, 
nea Banat, ț 
Petre Ionescu, 
ția electorală 
nea Dobrogea.

con- 
des- 

cu 
ale- 

Marea

regiu- 
și a tovarășului 
, în circumscrip- 

Băneasa, regiu-

(Agerpres)

V. Alecsandri, Central, Volga; 
Carmen de la Ronda: Bucu
rești, Al- Sahia ; Lumină la 
fereastră: Lumina, V. Roaită, 
Libertății ; Dragoste de sep
tembrie : Victoria, Donca Si- 
mo, G. Coșbuc ; Vulpea, casto
rul și alții — Campionatele 
mondiale de ciclism — Turis
mul mijloc de apropiere între 
popoare — O lecție de istorie 
pentru băieți — Munții care 
cîntă : Timpuri Noi ; Program 
special pentru copii — dimi
neața, Un cîntec străbate lu
mea : 13 Septembrie ; Neînfri
cata : Tineretului ; S-a fu
rat un tramvai ; Cultural, 
Arta, B- Delavrancea ; Fenix : 
Grivița ; Raidul vărgat : C. 
David, Olga Bancic, 30 De
cembrie ; Am fost tineri : U- 
nirea, 16 Februarie, G. Baco- 
via ; Secțiunea a 5-a : Flacăra, 
Ilie Pintilie ; Vietnam patria 
mea : T- Vladimirescu ; Pes
cuitorii de bureți; Mutica; 
Bufonul regelui : Popular ; El 
Hakim: Moșilor ; O întîlnire 
extraordinară: M. Eminescu ; 
Omul nu se predă: Floreasca; 
Dragostea și pilotul secund : 
N, Bălcescu ; Săritură în zori : 
8 Mai, Drumul Serii ; Clinele 
din mlaștină: A. Vlaicu-

Paralel cu această linie de 
subiect se desfășoară povestea 
furtunoasei iubiri dintre fru
moasa cîntăreață interpretată 
de Tatiana Samoilova și avia
torul căruia i-a dat viață, cu 
căldură V. Zubkov (ni-l rea
mintim din filmul sovietic 
„Cei trei din pădure"). Pre
zența în distribuție a doi va
loroși actori sovietici face să 
sporească interesul spectatori
lor. Cu discreție se urmărește 
prin această poveste de dra
goste o pledoarie pentru trăi
nicia sentimentului, pentru a- 
părarea lui curajoasă de orice 
capricii dinăuntru sau din 
afară.

„Lăon Garros își caută prie- 
nul" este un film plăcut, inte
resant, educativ. De remarcat 
îndeosebi strădania realizato
rilor francezi și sovietici — 
regizor Marcel Pagliero — de a 
îmbina armonios acele cali
tăți specifice fiecăreia dintre 
cinematografiile care și-au 
dat aici concursul.

ALICE MĂNOMJ

(Urmare din pag. l-a)

duit să arate brigăzilor că 
este obligatoriu ca în ca
drul întrecerii să fie în
deplinite toate obiectivele 
stabilite. Astfel sînt unele 
brigăzi care neglijează înde
plinirea unor obiective și s-au 
plafonat la nivelul unor rea
lizări mediocre. Este de pildă 
cazul brigăzii nr. 10. Aici 
obiectivul privind ridicarea 
calificării și a pregătirii gene
rale nu este în atenția brigăzii. 
Angela Moroșan, o tînără fi
latoare din această brigadă, a 
fost calificată la locul de mun- 
să. Lucează bine nimic de zis. 
Dar ea ar putea să lucreze 
foarte bine și chiar dorește 
acest lucru. „Aș vrea să lu
crez ca Elvira Burlan, una 
dintre fruntașele secției noas
tre" spune Moroșan- Dacă în 
brigadă ar fi existat preocu
parea pentru îndeplinirea o- 
biectivului privind ridicarea 
calificării Moroșan și alte fete 
ca ea ar fi fost ajutate să-și 
dezvolte cunoștințele profe
sionale. împreună cu brigada, 
comitetul U-T.M. trebuia, în 
cazul de față, să organizeze 
schimburi de experiență cu 
fruntașele secției sau să fi gă
sit alte forme de întrajutorare. 
Dar așa ceva nu s-a întîmplat 
iar membrele brigăzii muncesc 
la fel ca înainte, rezultatele 
fiind aceleași.

în brigada vecină Elena Cer
cel lipsește deseori nemoti
vat. întîrzie- Tinerele din bri
gadă s-au mulțumit să obser
ve acest lucru și atît. N-au 
ajutat-o prietenește să-și 
schimbe comportările, n-au 
sfătuit-o cu răbdare, n-au fă
cut-o să înțeleagă că ea face 
parte dintr-o brigadă și concu
ră la succesul în muncă al 
acesteia. Cunoaște comitetul 
U.T.M. acest lucru ? Cunoaște! 
Dar socotește că aceasta este 
o treabă a brigăzii. Și exem
ple de acest fel se mai pot da-

Un alt lucru neglijat de or
ganizația U-T.M. a fost urmă
rirea întrecerii. Atît comisiile 
de întrecere cît și comitetele 
U-T.M. pe secție au lăsat ca 
întrecerea să decurgă de la 
sine fără să urmărească deca
dal felul cum se îndeplinesc 
obiectivele stabilite- Este ca

Din schimbul de producție 
în „schimbul de școală44

(Urmare din pag. l-a)

rate simple lucrate în uzină 
folosite la orele de fizică, de 
chimie... Toate poartă semnă
turile autorilor care nu au 
uitat să treacă în dreptul nu
melui și sectorul unde mun
cesc și clasa în care învață. 
Astfel : Nicolae Pascu — U.S. 
1, clasa a X-a C, Fior ea Calotă 
—turnătoria de fontă, cl. a Xl-a 
D, Tiberiu Lorinz — sector 
înaltă tensiune, cl. a IX-a C, 
Ștefan Boacă — sculerie, cla
sa a Xl-a C și așa mai de
parte.

Afluxul numeric către școa
lă înregistrat în ajunul nou
lui an școlar, s-a transformat 
din chiar primele zile de 
cursuri, într-Un aflux spre no
tele bune, într-o întrecere la 
învățătură. In cataloage, în 
dreptul numelor Dumitru Bo- 
tezatu dintr-a IX-a A, Ilie 
Pop dintr-a X-a A, Nicolae 

zul în secția filatură piep
tănată cît și in alte secții. 
Nefiind urmărită pe baze con
crete întrecerea a fost totodată 
slab popularizată în întreprin
dere. Lucruri firești ca de 
pildă popularizarea brigăzilor 
care au cele mai multe șanse 
să cîștige titlul de brigadă co
lectiv de muncă fruntaș, criti
carea brigăzilor care bat pasul 
pe loc, nu s-au întîmplat.

Faptul că în general în Fa
brica de postav Buhuși nu s-a 
urmărit decadal activitatea 
brigăzilor, a făcut ca întrece
rea să-și piardă în mare mă
sură caracterul ei viu, să lin- 
cezească, să nu dea roadele 
scontate. Stilul acesta de mun
că, prin care brigăzile sînt lă
sate în voia soartei s-a făcut 
simțit în primul rînd datorită 
atitudinii pasive pe care a 
avut-o comitetul U.T.M. pe fa
brică față de întrecerea bri
găzilor. Și, se poate spune că 
nici Comitetul raional U.T.M. 
Buhuși n-a controlat la timp 
activitatea organizației U-T.M. 
de la fabrica de postav pentru 
a o ajuta să lichideze lipsurile 
manifestate.

în curînd se vor împlini trei 
luni de la începutul organiză
rii întrecerii în fabrică. Pen
tru desfășurarea în bune con
diții a întrecerii se impun mă
suri urgente- Comitetul U.T.M. 
pe fabrică, comitetele U-T-M. 
din secții trebuie să dea tot 
sprijinul brigăzilor ajutîndu-le 
să-și facă programe de lucru 
concrete, îndrumîndu-le la 
timp, urmărind întrecerea lor. 
Este necesar de asemenea să 
se țină o evidență pe fabrică 
a întrecerii brigăzilor printr- 
un grafic sau panou mare su
gestiv care să constituie 
și un mijloc de stimulare.

Tinerii din brigăzile de pro
ducție de la Fabrica de pos
tav Buhuși doresc să mun
cească din ce în ce mai bine, 
să-și îndeplinească cu cinste 
sarcinile de producție, să în
tărească colectivele din care 
fac parte. De aceea trebuie a- 
jutați. Și organizarea cît mai 
bună a întrecerii brigăzilor 
este tocmai ceea ce se cere 
acum.

Pascu (cel mai bun elev al 
școlii) dintr-a X-a C, notele 9 
și 10 încep să se încoloneze- 
La toate clasele a 8-a o frec
vență de 100 la sută. îndem
nul la învățătură al comuniș
tilor a devenit îndemnul con
științei fiecărui muncitor. în
demnul sarcinilor uzinei, al 
perspectivelor ei. Muncitorii 
știu că vor putea fi stăpini pe 
procesele tehnice tot mai per
fecționate care se vor aplica 
în viitor numai învățînd acum 
cu sîrguință. De pe acum în
că, mulți dintre ei se gîndesc 
să urmeze cursurile școlii su
perioare.

...Cînd sirena sună — nu 
știi — sună de ieșire din 
schimb sau de intrare în cla
să ? Aproape o mie de mun
citori ies zilnic din schimburi
le de producție și se așează în 
băncile de școală, muncind 
cu avînt și învățînd cu serio
zitate.
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de PESii umrnnE
Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
Corespondență specială : Cea 
de-a 16-a sesiune a Adunării 
Generale a O-N.U. își conti
nuă lucrările. în ședința din 
după-amiaza zilei de 25 sep
tembrie, după cuvîntarea ros
tită de președintele Republicii 
Peru, Prado, în cadrul dezba
terii generale Adunarea Ge
nerală a trecut Ia discutarea 
recomandărilor Comitetului 
general.

Adunarea generală a hotă- 
rît să includă pe ordinea de 
zi problema situației din An
gola. Cu toate că această pro
blemă a fost discutată și în 
sesiunea trecută și de această 
dată reprezentantul Portu
galiei a căutat să acopere cri
mele săvîrșite de colonialiștii 
portughezi în Angola, însă el 
n-a reușit să împiedice înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiu
nii a acestei probleme.

De asemenea. Adunarea a 
hotărît. în ciuda opoziției re
prezentantului Republicii Sud- 
Africane, să includă pe ordi
nea de zi problema politicii 
de apartheid din Africa de 
sud-

Delegații U.R.S.S., Poloniei 
și Cehoslovaciei au propus ca 
problema încheierii Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
să fie discutată în cadrul în
tregii probleme a dezarmării 
generale și totale. Ei au sub
liniat că în actualele condi
ții. cînd puterile occidentale 
Si-au intensificat cursa înar
mărilor, separarea problemei 
interzicerii experiențelor de 
întreaga problemă a dezarmă
rii generale și totale nu poate 
decît să inducă în eroare opi
nia publică mondială. Totuși, 
datorită manevrelor delegați
ilor occidentale, Adunarea Ge
nerală a hotărît să discute se
parat această problemă-

în continuare, Adunarea Ge
nerală a trecut la discutarea 
includerii pe ordinea de zi a 
sesiunii a problemei inexisten
te a Tibetului a cărei discuta
re înseamnă o imixtiune gro
solană în treburile interne 
ale R. P. Chineze.

Este semnificativ faptul că 
această „problemă" a fost in
clusă pe ordinea de zi cu nu
mai 48 de voturi, în timp ce 
49 de delegații s-au abținut 
sau au votat contra.

După cum s-a mai anunțat, 
delegația Noii Zeelande a pre
zentat propunerea de a se in
clude pe ordinea de zi pro
blema cu privire la „repre
zentarea Chinei în Organiza
ția Națiunilor Unite". Demas- 
cînd formularea confuză a pro
punerii neozeelandeze, delega
tul sovietic, V. A. Zorin, a 
âr 'St că prin această formu-

—3—
intilniri ale șefului 
delegației sovietice

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— TASS transmite : Șeful de
legației sovietice la a 16-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a avut intilniri cu 
șefii delegațiilor Republicii 
Mali, B. Bocoum, Indiei — 
K. Mennon, Angliei - Home, 

în cursul schimbului de pă
reri care a avut loc cu acest 
prilej au fost abordate unele 
probleme importante ce ur
mează a fi discutate la a 16-a 
sesiune a Adunării Generale.

A. A. Gromîko a oferit un 
dejun în cinstea lui Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Cuba.

Dejunul a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Atitudini diferite 
fața de cea mai importantă 
problemă a zilelor noastre

ini obișnuitele 
iaui-tamuri pu
blicitare, in 
S.U.A. s-a des
fășurat cu pu
tină vreme în 
urmă o ascuți
tă dezbatere cu

ample semnificații. In fond,
era vorba doar de denumirea 
unei instituții nou-născute. 
Dar polem'.ca in jurul acestei 
denumiri dezvăluia o întreagă 
politică. Instituția cu pricina 
era mult lăudata agenție de 
dezarmare. Cuvîntul „dezar
mare" din titulatura agenției 
nu a fost pe placul unora (nu-i 
greu de înțeles cine sint aceș
tia : beneficiarii înarmări
lor). De aci o întreagă dispută 
și o succesiune de denumiri 
pentru proaspăta agenție. Tre- 
cină prin diferite comisii sena
toriale proiectul a~ suferit o 
ciudată metamorfoză. Agenția 
de dezarmare a devenit-.. ,,a- 
genția S.U.A. pentru controlul 
armamentelor". Aceasta este 
hotărîrea comisiei pentru afa
cerile externe a Camerei Re
prezentanților a S.U.A. Hotă- 
rîrea aceasta sintetizează o în
treagă orientare politică in 
problema cardinală a zilelor 
noastre.

problema dezarmării preo
cupă întreaga omenire, ea este 
cea mai urgentă problemă a 
zilelor noastre. Popoarele în
țeleg intr-o măsură creseîndă 
că liniștea zilei de mîine, un 
viitor senin, o pace trainică nu 

lare, puterile occidentale își 
rezervă posibilitatea de a ma
nevra și a amîna la infinit re
zolvarea acestei probleme ur
gente. El a subliniat că în 
această problemă nu poate fi 
vorba decît de restabilirea 
drepturilor legtime ale R. P. 
Chineze la O.N.U., propunere 
făcută de delegația U.R.S.S. 
Tocmai în acest mod, a spus 
el, trebuie formulată proble
ma.

Adunarea Generală a hotă
rît să ia în discuție atît pro
punerea Uniunii Sovietice, cît 
și propunerea Noii Zeelande.

Spre sfîrșitul ședinței. Adu
narea Generală a luat în dis
cuție recomandarea Comite
tului general cu privire la 
plîngerea Cubei în legătură 
cu pregătirea unor noi pla
nuri agresive ale Statelor Uni
te împotriva Republicii Cuba. 
Adunarea Generală a votat 
includerea acestei probleme 
pe ordinea de xi

Ședința Consiliului de Securitate
Sierra Leone — 

membru
NEW YORK 26 (Agerpres). 

în cursul zilei de marți a avut 
loc ședința Consiliului de 
Securitate consacrată exami
nării problemei primirii de 
noi membri în Organizația 
Națiunilor Unite. După cum 
se știe, au depus cereri în a- 
cest sens R. P. Mongolă, Mau
ritania, și Sierra Leone.

încă în preajma ședinței 
Consiliului de Securitate, în 
presa americană șâ în alte 
ziare occidentale au apărut 
știri în sensul că delegația 
S.U.A. intenționează să-și con
tinue manevrele în vederea 
împiedicării primirii R. P. 
Mongole în O.N.U.

Din felul cum a decurs pri
ma parte a ședinței Consiliu
lui de Securitate a reieșit în- 
trutotul veracitatea acestor 
știri. Punînd în funcțiune ma
șina de vot S.U.A. au căutat 
să împiedice ca să fie exami-

Oamenii de știință să-și aducă 
contribuția la problema 

dezarmării generale și totale
Rezoluția Comitetului executiv al Federației 

Mondiale a oamenilor de știință
GENEVA 26 (Agerpres). — 

între 20 și 25 septembrie au 
avut loc la Geneva ședințe ale 
Comitetului executiv al Fede
rației Mondiale a oamenilor 
de știință (F.M.O.S.).

Din federație fac parte 22 
de organizații naționale, prin
tre care și organizațiile care 
grupează pe oamenii de știin
ță din U.R.S.S. și alte țări so
cialiste.

Din partea oamenilor de 
știință din R. P. Romînă la șe
dință a participat acad. Ște
fan Milcu.

In rezoluția adoptată de 
Comitetul executiv al Federa
ției se subliniază că situația 
de excepțională încordare și 
de amenințare a unui război 
nuclear, existentă în momen
tul de față în lume, este re
zultatul unei îndelungate pe
rioade de „război rece" și a 
tot mai intensei curse a înar
mărilor. Oamenii de știință 
subliniază că motivul nemijlo
cit al intensificării încordării 
îl constituie situația care s-a 

pot fi făurite decît pe calea 
dezarmării generale și totale 
care face cu neputință războ
iul. Ideea dezarmării generale 
și totale exercită o uriașă in
fluență în lumea întreagă. La 
ora actuală nici chiar cei mai 
inrăiți politicieni occidentali 
nu mai îndrăznesc să se pro
nunțe în mod fățiș împotriva 
acestei idei. însă, în același 
timp, cercurile agresive din 
Occident folosind din belșug 
cuvinte dragi tuturor oameni
lor iubitori de pace încearcă 
să impună măsuri ce nu au ni
mic comun cu dezarmarea.

Problema dezarmării for
mează obiectul tratativelor 
Est-Vest de ani de zile. Cu 
toate acestea nu s-a putut a- 
junge la o înțelegere. Lipseau 
oare propunerile necesare ? 
Nu '. Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste au prezen
tat nenumărate propuneri pri
vind dezarmarea, propuneri a 
căror caracteristică esențială 
este spiritul rezonabil și rea
list. Un uriaș ecou mondial a 
avut propunerea sovietică pri
vind programul dezarmării ge
nerale și totale sub un strict 
control internațional. Progra- 
mul sovietic este concret, eșa
lonat pe etape și ține seama 
în cel mai înalt grad de inte
resele cauzei păcii și securită
ții TUTUROR țărilor. Uniunea 
Sovietică propune să se în
ceapă dezarmarea nu numai 
prin reducerea substanțială a

W

Primul vorbitor al ședinței 
Adunării Generale O.N.U. din 
dimineața zilei de 26 septem
brie a fost ministrul Afaceri
lor Externe al Iugoslaviei, K. 
Popovici. El s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei sesi
uni extraordinare a Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite consacrată pro
blemei dezarmării.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Ghanei, Ako Adjei, care a 
luat cuvîntul în continuare, a 
arătat că Ghana își va conti
nua lupta împotriva colonia
lismului și neocolonialismului 
pînă la eliberarea totală a 
continentului african.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a luat sfîrșit. în cursul 
ședinței de după amiază au 
luat cuvîntul ministrul Aface
rilor Externe al Olandei, Luns 
și ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko și 
ministrul Afacerilor Externe 
al Ecuadorului, Vela-Hervas.

al 100-lea stat
al O.N.U.

nată în primul rînd cererea 
R. P. Mongole. După ce a fost 
votată problema admiterii în 
O.N.U. a statului Sierra Leone 
sub presiunea mașinii de vot 
urmează să fie examinată pro
blema admiterii Mauritaniei 
în O.N.U.

Demascînd manevrele ame
ricane delegatul sovietic V. A. 
Zorin a arătat că dacă ches
tiunea reprezentării R. P. 
Mongole în O.N.U. nu va fi 
soluționată, delegația sovieti
că nu va avea o atitudine fa
vorabilă față de candidatura 
Mauritaniei în O.N.U. Pu
terile occidentale vor purta 
răspunderea pentru respinge
rea candidaturii Mauritaniei 
de a fi primită în O.N.U. — 
a spus el.

Prin admiterea statului 
Sierra Leone, Organizația Na
țiunilor Unite numără 100 de 
membri.

creat în Germania și în Ber
linul occidental. Deși de la 
terminarea războiului cu Ger
mania au trecut 16 ani, încă 
nu s-a încheiat un tratat de 
pace. Este extrem de impor
tant ca această situație peri
culoasă să fie înlăturată prin 
tratative, ca cele două state 
germane să fie recunoscute în 
limitele actualelor lor fron
tiere și ca Berlinului occiden
tal să-i fie acordat statutul de 
oraș liber.

Autorii rezoluției cheamă 
pe oamenii de știință din lu
mea întreagă să-șj aducă con
tribuția la soluționarea pro
blemelor ce stau în calea 
elaborări; unui sistem de de
zarmare generală și totală, 
riguros controlată.

Federația îi cheamă pe oa
menii de știință din toate ță
rile să-și consacre în întregi
me cunoștințele și capacitățile 
preîntâmpinării unui război 
nuclear și rezolvării tuturor 
problemelor internaționale 
serioase.

forțelor armate și a armamen
telor clasice ate statelor, ci Și 
prin distrugerea tuturor mij
loacelor de transportare la 
țintă a armei nucleare, lichi
darea bazelor militare de pe 
teritorii străine, retragerea de 
pe aceste teritorii a tuturor 
trupelor străine. Propunerile 
sovietice dau un răspuns clar 
unor probleme esențiale cum 
ar fi interzicerea producției 
armei nucleare, distrugerea 
tuturor stocurilor de aceste 
arme, lichidarea armamente
lor și a forțelor armate etc. 
programul sovietic de dezar
mare generală și totală nu 
ocolește nici un aspect de în
semnătate vitală al problemei. 
El stabilește clar că orice fel 
de măsuri de dezarmare tre
buie înfăptuite concomi
tent cu un control eficient co
respunzător. Este vorba deci 
de un control al măsurilor de 
dezarmare care în nici un caz 
să nu poată constitui un pre
text pentru activități camufla
te de spionaj. Comunicarea 
guvernului sovietic adresată
O.N.U. asupra tratativelor bi
laterale sovieto-americane in 
problema dezarmării subli
niază că „Uniunea Sovietică 
este hotărîtă ca și pînă acum 
să semneze neîntârziat un a- 
cord de dezarmare generală și 
totală cu instituirea oricărui 
control internațional chiar și 
a celui mai strict și atotcuprin
zător în condițiile dezarmării 
generale și totale."

Pentru solutionarea 
pașnică

a problemei germane
ȘEDINȚA 

PREZIDIULUI F.M T.D.

După cum anunță M.T.I., 
la 20 septembrie la Bu
dapesta a avut loc o 

ședință a Prezidiului Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat la care a asistat 
Wemer Lamberz, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German.

F.M.T.D. sprijină tineretul 
din Republica Democrată 
Germană, organizația sa de 
luptă - Uniunea Tineretului 
Liber German - care a mobi
lizat cu hotărîre tineretul țării 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
guvernului R.D.G. F.M.T.D. sa
lută torțele progresiste din 
Republica Federală Germană 
care, în ciuda forțelor revan- 
șismului, luptă pentru o solu
ționare pașnică a problemei 
germane,

F.M.T.D. a hotărît să con
sacre luptei pentru soluționa
rea pașnică a problemei ger
mane mitingurile tineretului 
care vor avea loc la 10 no
iembrie 1961, cu prilejul îm
plinirii a 16 ani de la consti
tuirea Federației. F.M.T.D. 
cheamă tineretul să exprime 
la aceste mititaguri solidari
tatea sa cu tineretul german 
care se află în primele rîn- 
duri ale luptătorilor împotriva 
militarismului, revanșismului, 
provocărilor războinice, pen
tru pace.

Vietnamul de sud :

Mii de copii 
închiși în lagăre 
de concentrare

» I isiunea de legătură a 
LVl înaltului comandament 

al armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei
internaționale o ser soare în 
care arată că zeci de mii de 
copii din provinciile sud-viet- 
nameze sint opriți să meargă 
la școală pe motiv că sint 
rude cu foștii luptători din re
zistență. Astfel, numai în dis
trictul Tam Ky din provincia 
Quang Nam, peste 200 de co
pii au fost împiedicați să 
meargă la școală.

In multe localități copiii au 
fost arestați și bătuți de către 
agenții poliției lui Ngo Dinh 
Diem. Mii de copii au fost în
chiși împreună cu părinții lor 
în lagăre de concentrare de
numite „zone de prosperitate". 
Agenții Ngodinhdiemiști se de
dau la cele mai mari cruzimi, 
ajungînd pînă la decapitarea 
și măcelărirea copiilor patrio- 
ților vietnamezi.

Pp scurt------ ------------------ J
BELGRAD. — La 25 septem- 1 

brie, pe scena Teatrului Na
țional din Belgrad baritonul 
romîn Nicolae Herlea a cîntat 
în opera Bărbierul din Sevilla, 
interpretând rolul lui Figaro. 
Spectacolul s-a bucurat de 
mare succes.

VIENA. — La 26 septembrie 
s-a deschis la Viena cea de-a 
5-a conferință generală a A- 
genției Internaționale pentru 
Energia Atomică. (A.I.E A.).

Ordinea de zi preliminară a 
conferinței cuprinde : Rapor
tul consiliului guvernatorilor 
al agenției pe anul 1960 — 
1961, alegerile pentru consiliul 
guvernatorilor, programul și 
bugetul agenției pe anul 1962, 
problema revizuirii radicale a 
statutului, numirea directoru
lui general și altele.

TOKIO. — Ziarul japonez 
,,Asahi“ din 26 septembrie re
latează că în Taivan au loc 
manevre comune ale unități
lor de desant ale armatei ame
ricane dislocate în Okinawa și 
unităților aeriene ciankaișiste. 
Manevrele poartă numele de 
„operația soldaților aerului”.

De-a lungul anilor sute de 
ședințe ale feluritelor organis
me internaționale au fost con
sacrate problemei dezarmării. 
S-au rostit, poate, miliarde de 
cuvinte, s-a irosit o cantitate 
colosală de timp dar înțele
gerea mult dorită de popoare 
nu s-a putut realiza. Pentru a- 
ceasta poartă vina puterile oc
cidentale și în primul rînd 
S.U.A- Atitudinea acestor pu
teri în problema dezarmării 
sa caracterizat prin tentativa 
de a se sustrage unei dezar
mări reale și de a obține doar 
un control al armamentelor. 
Occidentul s-a sustras perma
nent de la acceptarea unor 
măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare. Toate planurile oc
cidentale în această problemă 
au ca idee centrală controlul 
asupra înarmării. Este intere
sant că în primele două eta
pe ale tratativelor bilaterale 
sovieto-americane delegația a- 
mericană a refuzat în genere 
să examineze programul de
zarmării generale și totale. Di
plomația americană nu poate 
să ignoreze însă starea de spi
rit a opiniei publice favorabilă 
dezarmării generale și totale. 
Așa se explică agitația zgo
motoasă a mașinii propagan
distice occidentale în legătură 
cu cuvîntarea președintelui 
Kennedy la O.N.U- Acestei cu- 
vîntări i s-a făcut o reclamă 
extraordinară, după toate re
țetele industriei de speciali
tate din S.U.A.

In sfîrșit, Kennedy a vor
bit. Referindu-se la discurs a- 
genția „FRANCE PRESSE" a- 
firmă că „cercurile diploma
tice consideră că discursul pe 
care președintele Kennedy l-a 
rostit de la tribuna O.N.U. 
constituie o expunere foarte 
limpede a poziției americane 
față de marile probleme, DAR 
NU ADUCE NICI UN ELE
MENT NOU". Agenția fran-

Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale

a R. P. Romine in Finlanda
HELSINKI 26 (Agerpres). — La 

24 septembrie delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
condusă de Ion Pas, vicepreședin
tele grupului romîn al Uniunii in
terparlamentare, președintele Co
mitetului de radio și televiziune, 
care se află în Finlanda la invi
tația parlamentului finlandez, a 
vizitat orașele Lappeenranta și 
Imatra din estul Finlandei.

La sosire în orașul Lappeen
ranta, delegația a fost tntîmpina- 
tă de președintele Consiliului de 
administrație al municipalității o- 
rașului, Valta Kakela, deputat în 
parlament, al)i deputați ai parla
mentului și reprezentanți ai vie
ții politice și economice din loca
litate. In continuare delegația a 
vizitat orașul și unele întreprin
deri industriale și instituții social- 
culturale.

La 25 septembrie primul mi
nistru al Finlandei, Marții Miettu- 
nen, a oferit în cinstea delegației 
romîne un dejun, la care au parti
cipat K. Fagerholm, președintele 
parlamentului, Paavo Aitio, prim- 
vicepreședinte al parlamentului, 
T. O. Vaher Vuori, secretar de 
sfat al Ministerului Afacerilor Ex
terne finlandez, Olavi Salervo, 
secretar general al parlamentului. 
La dejun a luat parte, de ase
menea Ion Enescu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Ro
mine la Helsinki.

Participanții americani la „Marșul păcii" San Francisco-Mos- 
cova intrind în orașul bielorus Kobrin.

Existența celor două state germane 
o realitate vie

Comentând recenta decla
rație a generalului Clay, 
reprezentantul personal 

al președintelui S-U-A- în Ber
linul occidental, care după 
cum afirmă presa s-a pronun
țat pentru recunoașterea exis
tenței celor două state germa
ne, comentatorul ziarului „New 
York Herald Tribune" Walter 
Lippmann scrie 
că declarația 
lui Clay „a pro
vocat o anu
mită critică me
canică în Ger
mania occidentală și o dez
mințire mecanică din partea 
cercurilor oficiale americane. 
De fapt însă, ceea ce a spus 
el nu a fost dezmințit cu ade
vărat și, ceea ce este remar
cabil, n-a întâmpinat obiecții 
serioase-

El a spus că germanii din 
vest trebuie să se convingă că 
speranțele ce se pun într-o 
eventuală reunificare pot fi 
înfăptuite prin lărgirea con- 

ceză afirmă că „planul de de
zarmare pe care l-a expus era 
deja cunoscut la Paris, el re- 
luînd elemente esențiale ale 
planului de dezarmare pe care 
Statele Unite l-au propus Con
ferinței de la Geneva în pri
măvara anului I960". Conside
răm că „FRANCE PRESSE" 
are dreptate atunci cînd apre
ciază discursul lui Kennedy 
ca o reeditare a unor propu
neri mai vechi ce încă la vre
mea lor s-au dovedit a fi lip
site de realism. Kennedy a- 
firmă în discursul său că 
„armele războiului trebuie să 
fie distruse înainte ca ele să 
ne distrugă pe noi". Dar 
..noul" program american nu 
prevede nici lichidarea arma
mentelor și a forțelor armate, 
nici interzicerea armei nuclea
re și a celorlalte arme de 
exterminare în masă, nici li
chidarea bazelor militare pe 
teritorii străine. Discursul pre
ședintelui S.U.A- a pus prin
cipalul accent pe încetarea 
producției de materiale fisio
nabile și pe controlul asupra 
lansării de dispozitive în spa
țiul cosmic, deși, aceste mă
suri — ele singure — nu pot 
asigura o dezarmare generală 
și totală. Cît privește proble
ma experiențelor cu arme nu
cleare, Kennedy în continuare 
o rupe de problema dezarmă
rii generale și totale.

Ecourile din presa occiden
tală lasă să se întrevadă o 
notă de certă dezamăgire față 
de lipsa unor propuneri cu a- 
devărat noi și îndrăznețe. Zia
rul parizian „AURORE" scrie: 
„De fapt am ascultat o alocu
țiune academică, cu fraze bine 
echilibrate dar neaducînd nici

Cu acest prilej, primul ministru 
al Finlandei, Martti Miettunen, a 
rostit o scurtă cuvîntare in care 
a urat bun venit în Finlanda dele
gației romîne, subliniind, printre 
altele, importanța schimbului re
ciproc de vizite parlamentare 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie existente intre cele 
două țări și pentru menținerea 
păcii între popoare.

In răspunsul său, Ion Pas, după 
ce a mulțumit pentru călduroasa 
primire făcută delegației romîne, 
a vorbit despre contribuția activă 
a poporului romîn la lupta pentru 
apărarea păcii, pentru promova
rea principiilor coexistenței paș
nice. Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că schimbul de vizite 
între delegațiile parlamentare din 
R. P. Romînă și Finlanda ,va con
tribui la dezvoltarea pe mai de
parte a1 relațiilor prietenești exis
tente între popoarele romîn și 
finlandez.

In seara aceleiași zile, membrii 
delegației romîne au avut o întîl- 
nire prietenească cu membrii A- 
sociației de prietenie Finlanda- 
Romînia. Cu această ocazie pre
ședintele Comitetului asociației, 
Vilho Siivola, a rostit o cuvîntare 
în care a vorbit despre activita
tea asociației pentru dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre Fin
landa și R. P. Romînă,

tactelor și prin tratative în
tre cele două state germane. 
Deși acesta este un adevăr 
simplu și evident, cînd a fost 
văzut scris negru pe alb a 
produs surprindere".

încă în 1958, continuă Lipp
mann. în timpul călătoriilor la 
Bonn, Paris, Londra și Berlin 
el a căpătat convingerea că 

acolo „se considera ca de la 
sine de înțeles și extrem de 
evident" faptul că „reunifi- 
carea prin alegeri generale în 
Germania, promisă oficial, 
este irealizabilă" •

„Deși știam toate acestea, a- 
rată în continuare Lippmann, 
m-a surprins ceea ce am auzit 
de la un reprezentant bine in
format și suspus de la Bonn, 
căruia nu-i pot spune numele. 
El mi-a explicat în amănun- 

o lumină nouă asupra inten
țiilor diplomației americane".

Numeroși observatori nu pot 
să nu sesizeze tentativele 
S.U.A. de a trece problema de
zarmării în dezbaterea unui 
comitet restrîns al O.N.U. Re
fuzul de a dezbate această 
problemă în Adunarea Gene
rală poate reprezenta un indi
ciu concludent al intențiilor 
reale ale S.U.A. Iar în timp 
ce vorbesc despre pace și 
dezarmare, reprezentanții Oc
cidentului inițiază măsuri 
de natură să agraveze încor
darea internațională. Cursa 
înarmărilor, sporirea efective
lor militare, creșterea aloca
țiilor destinate pregătirilor de 
război sint acțiuni ce nu pot 
contribui la rezolvarea proble
mei dezarmării. Nu-i întâm
plător că diverși politicieni a- 
mericani au folosit prilejul co
mentării cuvîntării lui Ken
nedy spre a lansa noi îndem
nuri în favoarea falimentarei 
politici „de forță".

Popoarele năzuiesc sincer ca 
problema dezarmării să-și gă
sească cît mai repede rezol
varea. Poziția Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări socia
liste corespunde năzuințelor 
vitale ale omenirii. Tocmai de 
aceea această poziție găsește 
un larg sprijin mondial. Ță
rile socialiste sint gata să facă 
tot ceea ce depinde de ele pen
tru ca dezarmarea generală și 
totală să devină o realitate. 
Dar această problemă nu-și 
poate găsi soluționarea atîta 
vreme cît Occidentul se men
ține pe o poziție lipsită de spi
rit constructiv.

EUGENIU OBREA

fe COMUNISMULUI

— 1.000 de zile -
Prin telefon pentru „Scînteia tineretului"

stăzi este a 
mia zi a sep- 
tenalului. De 
1.000 de zile 
oamenii sovie
tici îndeplinesc 
cu cinste pre
vederile ace

stui măreț plan al construcției 
comunismului.

în aceste 1.000 de zile, Țara 
Sovietelor, a făcut pași uriași 
înainte. Să ne gîndim la cu
cerirea Cosmosului, la marile 
succese obținute în domeniul 
tehnicii rachetelor, să ne adu
cem aminte de uriașele cen
trale de pe Volga care au 
intrat în funcțiune.

1.000 de zile și fiecare zi cu 
victoriile ei.

Muncitorii de la Uzinele 
„Elektrosila" din Leningrad 
expediază în această zi al 
patrulea generator pentru hi
drocentrala de pe Bratsk.

Azi, textiliștii de la „Trioh- 
qornaia Manufactura" au dat 
cel de-al 631-lea milion de 
metri de țesături, ceea ce 
constituie de 16 ori înconju
rul pămîntului la ecuator.

Azi constructorii de mașini 
din Moscova au terminat cea 
de a 150-a linie automată și 
au prezentat îln a mia zi a 
septenalului a 900.000-a pro
punere de inovații. Este demn 
de menționat că inovațiile 
propuse aduc anual economii 
de peste 200 milioane ruble.

120 de școli, 50 de poli
clinici, 655 magazine și can-

Sarcina cea mai urgentă 
a popoarelor — lupta pentru pace

O cuvîntare a lui M. Ihorez
PARIS 26 (Agerpres). Luînd 

cuvîntul la un mare miting 
care a avut loc în suburbia 
pariziană Vitry, cu prilejul 
deschiderii școlii „Marcel Ca
chin'1, Maurice Thorez, secre
tarul general al P. C- Fran
cez, s-a ocupat de problemele 
internaționale și de situația in
ternă a Franței.

Maurice Thorez a subliniat 
că problema încheierii trata
tului de pace interesează nu 
numai Uniunea Sovietică, ci 
popoarele tuturor țărilor. In
teresele Franței, a spus el, cer 
să se semneze tratatul de 
pace care să consfințească 

țime că în ultimii 15 ani cele 
două state germane au devenit 
atît de deosebite unul de altul 
îneît acum n-are nici un rost 
să se vorbească despre reuni- 
ficarea lor sub puterea unui 
singur guvern ales”

La întrebarea care trebuie 
să fie calea de reunificare a 
Germaniei, scrie în continuare 

Lippmann, a- 
cest reprezen
tant de la Bonn 
a răspuns că 
„de fapt între 
cele două state 

germane există deja relații sta. 
bilite prin înțelegeri între per
sonalități oficiale și întruchi
pate în acordurile cu privire 
la problemele valutare și co
merciale și la accesul cetățe
nilor vest-germani în Berlin pe 
căile de comunicații terestre. 
Aceste relații trebuie să fie 
extinse, a spus el, iar nivelui 
lor trebuie ridicat treptat pînă 
la forme oficiale mai înalte 
de recunoaștere, pentru ca în 
cele din urmă Germania să 
devină o confederație a celor 
două state germane".

„Această idee, arată Lipp
mann, trebuie să se întărească 
pentru că ea corespunde situa
ției reale din Germania. Ni
meni nu trebuie că fie surprins 
că generalul Clay a vorbit des
pre aceasta și că despre aceas
tă problemă începe acum să se 
vorbească în Germania occi
dentală.

Sper, că situația din Europa 
se va schimba pe măsură ce 
se va trece de la convingerea 
oficială a posibilității reunifi- 
cării Germaniei la înțelegerea 
realității vii a celor două state 
și a relațiilor dintre ele".

Ce oglindește componența 

noului Bundestag
BERLIN 26 (Agerpres). — 

Presa vest-germană a dat pu
blicității numele membrilor 
noului Bundestag. Cea mai 
mare parte dintre deputați 
sînt reprezentanți ai marilor 
concerne, ai organizațiilor de 
industriași, etc. După cum 
subliniază ziarul „Berliner 
Zeitung", „Pătura care consti
tuie cel mult 1 la sută din 
populația vest-germană dispu
ne de cea mai mare grupare 
în Bundestag. In schimb el 
numără numai 13 deputați 
care au declarat că sînt mun
citori deși clasa muncitoare 
formează peste 50 la sută din 
populația Germaniei occiden
tale’’.

In ordine, din punct de ve
dere numeric, pe locul doi se 
situează gruparea militariști- 
lor și revanșarzilor notorii în 
fruntea cărora se află oameni 
ca ministrul de război, Stra- 

tine-restaurant, - iată doar 
cîteva cifre care vorbesc des
pre realizările obținute în 
cele 1.000 de zile ale septe
nalului, de constructorii din 
Moscova.

Azi, în a mia zi a septena
lului, vorbind de la înalta 
tribună a conferinței de 
partid a comuniștilor din 
Moscova, lăcătușul I. Feodo- 
rov de la Uzinele „Krasnîi 
Proletar" din Moscova, a a- 
nunțat că numeroase colec
tive ale uzinei printre care 
cel condus de strungarul 
Viktor Ernilov, Erou al Mun
cii Socialiste, delegat la al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
au îndeplinit planul anual 
lucrînd în contul anului 1962.

O zi obișnuită, o zi ca ori
care alta : a mia zi a septe
nalului. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Uzinelor „Vladi
mir Ilici" din Moscova, au 
lansat o chemare tuturor co
lectivelor din Uniunea Sovie
tică pentru a socoti zilele ră
mase pînă la deschiderea ce
lui de al XXII-lea Congres al
P.C.U.S., drept zile ale schim
burilor de onoare.

însuflețiți de întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea Con
gresului, oamenii sovietici 
obțin victorii într-adevăr mă
rețe.

ALEXANDRU STARK

Moscova, 26 septembrie 1961

A r

definitiv frontiere'e și să pună 
capăt manevrelor revanșarzi
lor de la Bonn.

Vorbitorul a subliniat că 
in condițiile actuale cea mai 
urgentă sarcină a popoarelor 
este lupta pentru pace

Referindu-se la problemele 
interne, Maurice Thorez a vor
bit despre situația dezastruoa
să din domeniul învățămîntu- 
lui. Arătând că pentru satis
facerea nevoilor în acest do
meniu bugetul învățămintului 
național trebuie să fie dublat, 
Thorez a amintit că fondurile 
cheltuite într-o zi în războiul 
din Algeria ar permite să se 
asigure întreținerea completă 
timp de un an a 26.000 elevi 
de liceu-

Vorbițorul a arătat în con
tinuare că lucrurile stau la fel 
de prost „în toate domeniile". 
„Nemulțumirea care a cuprins 
toate păturile populației mun
citoare nu a fost niciodată atît 
de profundă și atît de gene
rală”-

Vorbind despre problema 
algeriană. M. Thorez a rele
vat că tratativele cu guvernul 
provizoriu al Republicii Alge
ria de la Melun, Evian și Lu- 
grin au fost zădărnicite de re
fuzul președintelui Franței de 
a înfăptui dreptul poporului 
aigerian la autodeterminare pe 
care l-a recunoscut în sep
tembrie 1959

—©—

O manifestare 
consacrată prieteniei 

greco - romîne
ATENA 27 (Agerpres). — La 

25 septembrie Liga de prietenie 
greco-romînă a organizat în sala 
„Ideal" din Atena o manifestare 
în cadrul căreia generalul L. Spais, 
președintele Ligii a vorbit des
pre importanța pentru poporul 
romîn a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist în august 1944. 
P. Arghiropoulos, fost ministru al 
Afacerilor Externe, a vorbit des
pre legăturile fradifionale de prie
tenie dintre popoarele romîn și 
grec și despre necesitatea cola
borării între foafe fările din Bal
cani.

A urmat un program artistic de 
dansuri romînești și grecești. Cu 
această ocazie a fost prezentat 
filmul documentar „Actualifăfi ro
mînești", care s-a bucurat de 
calda apreciere a celor peste 
1.200 de participanji.

uss, liderul politic al revan
șarzilor Seebohm, ațîțătorul la 
război Manteuffel-Szoge care 
și-a exprimat dorința „să li
chideze" comunismul cu bom
ba atomică și alții ca ei.

Caracteristic este și faptul 
că nu există nici un singur 
deputat reprezentînd pe micii 
proprietari de pămînt. pe cei 
peste 1 milion de țărani care 
posedă pînă la zece hectare- 
Cei aproximativ 3.000 de jun- 
keri și mari moșieri cu pro
prietăți de peste 100 de ha au 
20 de deputați printre care 
von Bismarck, von Vittin- 
ghoff-Schell etc.

După cum se vede, compo
nența celui de al patrulea 
Bundestag oglindește condiți
ile de samavolnicie și teroare 
împotriva elementelor demo
crate în care s-au desfășurat 
recentele alegeri-
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