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In fotografie : tînăra Melania Bordeianu, 
binatul de îngrășăminte azofoase 
unui grup de tineri de la cursul 

sul tehnologic de fabricație
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maistru la Com- 
de la Roznov explică 
de specializare proce- 
a amoniacului.
Foto : N. STELORIAN

Succese ale petroliștilorȚiței peste plan
Pe trimestrul I 

din acest an, schela 
Valea Caselor nu 
și-a realizat planul 
de producție la ți
ței. Incepînd însă 
cu prima lună a 
trimestrului II, lu
na apTilie, comite
tul de partid a în
drumat conducerea 
schelei și a ajutat-o 
să ia măsurile ne
cesare pentru re
dresarea producției 
la sonde, pentru 
îndeplinirea ritmică

a planului, pentru 
recuperarea pierde
rilor de țiței. De a- 
tunci, lună de lună, 
planul de țiței a 
fost realizat.

In a doua jumă
tate a lunii septem
brie, schela Valea 
Caselor a recuperat 
în întregime pier
derile de țiței ale 
primului trimestru 
iar acum produce 
zilnic importante 
cantități de 
peste plan.

22.800.000 lei

țiței
Nu

numai că au fost re
cuperate pierderile 
de țiței, dar petro
liștii de aici au ob
ținut și aproape 
200.000 lei economii 
peste plan la prețul 
de cost.

în realizarea sar
cinilor de plan și a 
propriilor angaja
mente, s-au eviden
țiat 
extracție: 
din secția 
IV-a din 
Il-a.

brigăzile de 
a Il-a 

I-a și a 
secția

economii
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Si
Muncitor

Miercuri 4 octombrie 1961

Cititori 
pasionați

După o zi de muncă rod
nică, sute de tineri con
structori de pe șantie

rele din Onești, își în
dreaptă pașii spre club. Aici 
ei participă la diferite acțiuni 
cultural-educative organizate 
în cadrul clubului, joacă șah, 
citesc o carte sau o împru
mută pentru acasă. Printre ti
nerii care în acest an au ci
tit un număr mare de cărți 
tehnice se numără Dumitra- 
che Tudorel, lăcătuș la I.M.B, 
lonescu Mihai, operator chi
mist la Combinatul de cau
ciuc, Dragomir Nicolae, lăcă
tuș la I.M.B. și alții.

Tînărul Ghermache Nicolae 
a îndrăgit mult cărțile de li
teratură. El a citit în acest an 
91 de volume ; la fel Soare 
Decebal care a citit 74 cărți, 
Rusiu loan 87, precum și Bo- 
ițan Teodor, Ihuțan George, 
Opincă loan, care au citit 
între 41-70 de volume.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

-------•-------

Au colectat 1091 tone 
fier vechi

Tinerii din raionul Făgăraș 
întreprind numeroase acțiuni 
de interes obștesc. Una dintre 
aceste acțiuni este și aceea de 
colectare a fierului vechi. De 
la începutul anului și pînă în 
prezent tinerii au strîns și 
predat la I.C.M. peste 1091 
tone fier vechi. Numai într-o 
singură hună tinerii, mobilizați 
de organizația U.T.M., au strâns 
91 tone fier vechi. Oțelăriile 
patriei au primit deja din 
partea tinerilor din raionul 
Făgăraș acest frumos dar.

STOICTU BUCUR 
lăcătuș mecanic

Geoigeta R. de la între
prinderea „Tehnica textilă*1 
din Capitală este fruntașă 
în producție. Iat-o în foto
grafie, lucrind la mașinile 

de dublat fire.

Foto i AGERPRES

Bacău, în zori

• Munca politică în spri
jinul sarcinilor de produc
ție.

în pagina a 4-a:
• Fapte din „Cartea da

rurilor tineretului pentru 
Congres".

• Intîlnire cu istoria.
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In întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă

PRINCIPALUL:
BUNA ORGANIZARE

ac j 
a-e termen 
pe întregul an. în același timp 
sondorii sînt preocupați de redu
cerea prețului de cost pe fiecare 
metru forat. în primele 8 luni 
ale anului, pe întregul sector de 
foraj au fost realizate peste plan 
economii în valoare de 22.800.000 
lei. Prețul de cost pe metru fo
rat a fost mai mic față de plan 
cu 10,4 la sută la exploatare și 
cu 5 4 la s^ă »e exc orare.

RezuHa*ee dob’nc^e se dafto- 
resc in r-«are măsură er- nderâ

- s

săparea

Colectivul schelei de extrac
ție Băbeni a reușit să înlă
ture complet impuritățile din 
țiței reducând în același timp 
cheltuielile de tratare prin a- 
plicarea unor noi procedee de 
separație a apei sărate. Este 
vorba de înlocuirea vechiului 
sistem de tratare a țițeiului 
pe cale chimică printr-un sis
tem de tratare termică. Solu
ția a fost propusă de ingine
rul Constantin Tătaru din ca
drul trustului de extracție Pi
tești.

Prin aplicarea noii metode 
petroliștii schelei Băjeni re
duc cheltuielile lunare de tra. 
tare cu peste 130.000 lei. în 
aplicarea acestei metode s-au 
evidențiat muncitorii din sec
toarele I și II conduse de ti
nerii ingineri Ion Popa și A- 
lexandru Brumaru.

E. F.

Se dezvoltă 
capacitatea 

de producție 
a Fabricii de plăci 

aglomerate 
din Brăila

De curînd au început lucră
rile de dezvoltare a capaci
tății de producție a fabricii de 
plăci aglomerate din Brăila.

în prezent, pe noul șantier 
se execută săpături la funda
țiile halelor de fabricație și 
la noua centrală termică- Se 
prevede ca, prin lucrările de 
dezvoltare, capacitatea de pro
ducție a acestei fabrici să 
crească de la 25.000 tone, la 
67 000 tone plăci aglomerate 
pe an.

La noile linii de fabricație, 
majoritatea 
gice vor fi 
cu ajutorul 
matizate se 
Iul calității .

Dezvoltarea fabricii de plăci 
aglomerate va permite ca, o- 
dată cu sporirea producției, să 
se asigure reducerea cheltuie
lilor de fabricație și creșterea 
rentabilității întreprinderii.

fazelor tehnolo- 
automatizate. Tot 
mijloacelor auto- 
va face și contro- 
produselor.

(Agerpres)

Foto : M. CARANFIL Colectivul de muncitori, 
ingineri; tehnicieni de la 
Uzinele s,7 Noiembrie" 

din Craiova se străduiește să 
producă mașini șj unelte 
din ce în ce mai bune, 
cu performanțe superioare 
pentru înzestrarea agricultu
rii noastre socialiste. In pri
mele 8 luni ale acestui an, 
planul producției globale a 
fost realizat în proporție de 
104 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut, pe primul 
semestru, cu 3,2 La sută față 
de plan. Mulți tineri mobili
zați de organizația U.T.M-; 
sub conducerea organizației 
de partid, au contribuit la a- 
ceste realizări- Așa sînt, de 
pildă, tinerii din brigada con
dusă de Mititelu Petre de la 
forjă care în iulie și august 
și-au îndeplinit planul înainte 
de termen. Brigada lui Stăn- 
ciulescu C. de la sculerie își 
depășește de asemenea lună 
de lună sarcinile de plan și 
realizează numai produse de 
calitate superioară.

Există însă unii indici foarte 
importanți din planul între
prinderii care nu au fost înde
pliniți. Așa este cazul indi
celui prețului de cost- Cerceta
rea mai amănunțită a situa-s 
ției din uzină arată că tine
rii puteau să contribuie în- 
tr-o măsură mai mare la 
reducerea prețului de cost, la 
îmbunătățirea calității produ
selor, dacă organizațiile U.T.M. 
i-ar fi îndrumat mai bine, dacă 
ar fi acordat mai mult sprijin 
activității brigăzilor de produc
ție ale tineretului. Experiența 
organizațiilor U.T.M. din alte 
întreprinderi din țară arată că 
antrenarea brigăzilor în între-

cerea pentru obținerea titlului 
de brigadă fruntașă poate 
contribui din plin la obți
nerea de către tineri a unor 
rezultate și mai bune în pro
ducție. Tocmai pentru a în
drepta eforturile tinerilor în 
această direcție plenara C.C- al 
U.T.M. din martie a.c. a indi
cat tuturor organelor și orga
nizațiilor U.T.M. ca în strîn- 
să colaborare cu comitetele 
sindicatului să mobilezeze bri
găzile la întrecerea pen
tru obținerea acestui titlu.

Cum stau lucrurile la Uzina 
,.7 Noiembrie". Secretarul co
mitetului U.T.M. din uzină, 
tov. Mihai Nisipeanu, ne in
formează despre cîteva lu
cruri făcute în această pri
vință.
- S-au instruit secretarii bi

rourilor și comitetelor U.T.M. 
din secții, ne spune el, s-a dis
cutat cu responsabilii brigă
zilor angajamentele care pot fi 
luate în lumina criteriilor sta
bilite de plenara C. C. al 
U.T.M. S-au creat și comisiile 
care să urmărească mersul în
trecerii.

Am discutat cu mulți res
ponsabili de brigăzi, cu se
cretari ai organizațiilor U.T.M. 
de secție, cu conducători teh
nici ai secțiilor. Firește, mulți 
dintre interlocutorii noștri 
și-au dat seama de rolul im
portant al organizării acestei 
întreceri, despre faptul că o- 
biectivele ei răspund cum nu 
se poate mai bine la sarcinile 
generale ale uzinei.

La început, adică în luna iu
nie, brigăzile și-au întocmit 
programe de lucru concrete, 
mobilizatoare- In lunile urmă
toare, însă; brigăzile au renuri-

țat să-și mai întocmească pro
grame de lucru, să-și ia an
gajamente concrete în între
cere.

Responsabilii brigăzilor din 
sectorul turnătorie spun, de 
pildă, că n-au ce să-și 
treacă în programul de lu
cru. Aceasta, în timp ce în 
sectorul turnătorie coeficien
tul de rebut admis este depă
șit lună de lună (brigada lui 
Avram Vasile, de exemplu, a 
depășit procentul de rebut ad
mis în iulie cu 4 la sută, iar 
în august a avut 72 ore absen
țe nemotivate).

Principala cauză a lipsurilor 
în organizarea întrecerii o con
stituie slaba muncă desfășu
rată de comitetul U.T.M. și 
unele birouri ale organizații
lor U.T.M. din secții. Unii 
membri ai comitetului U.T.M. 
își desfășoară activitatea „pe 
felii". Sarcini ca organizarea 
întrecerii între brigăzi sînt tre
cute de la un membru al co
mitetului la altul, iar în pla
nul comitetului U.T.M. pe 
uzină nu s-a prevăzut nimic 
despre îndrumarea și ajutorul

LIDIA POPESCU 
VIORICA CLONDA

(Continuare în pag. a 3-a)
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'Așa o știu cu toții: o fată 
timidă. Colegele, tovarășele 
sale de muncă, mai ales cele 
de-o vîrstă, sînt îndrăznețe și 
volubile. Ea, dimpotrivă- Ro
șește din te miri ce și își plea
că sfioasă ochii negri. Cînd 
stai de vorbă cu ea grăiește 
puțin, cu cumpăt și prover
bială modestie, de parcă ar 
cîntări fiecare cuvînt cu zece 
ocale.

Cunoscînd-o astfel, te între
bi : cum e în stare fata asta 
să conducă o brigadă ? Și 
doar nu-i vorba acolo de trei- 
patru oameni, ci de un colec
tiv alcătuit din cîțiva zeci de 
oameni. Căci Vasilica Bo- 
bora e șefa brigăzii de tineret 
nr. 5 din sectorul 2 al Fabricii 
de confecții „6 Martie" din 
Curtea de Argeș.

E adevărat că atunci cind, 
cu cîtva timp în urmă, s-a 
propus ca Vasilica să vină în 
fruntea brigăzii, cîțiva și-au 
mărturisit îndoiala pe față : 
„E prea timidă pentru treaba 
asta. Cum o să conducă ea o 
brigadă ? !“ Tot atît de ade
vărat este însă că oamenii 
aceia o cunoșteau puțin. 
Ceilalți tineri și vîrstnici 
chiar, au fost de altă părere. 
O știau bine pe tînăra 
lor colegă care le cîștigase în
crederea și stima. O urmări
seră împreună de-a lungul a- 
nilor, de cind pășise prima 
oară pragul atelierului — prin 
’57 — o fetișcană cu codițe și 
teribil de sfioasă- Le plăcuse 
de la început pasiunea ei pen
tru meserie. A învățat repe
de. să stăpînească mașina exe- 
cutînd din ce în ce mai bine 
și mai rapid operațiile de cu
sut. Toată energia ei latentă 
izbucnea ca o lavă cind se aș- 
ternea la lucru. Atunci nimeni 
nu mai recunoștea în ea pe 
fata cu fire molcomă, „lipsită 
de nerv". Vasilica s-a atașat 
repede de colectiv. Tinerii au 
primit-o în unanimitate în 
rindurile organizației U.T.M-

Așa s-a făcut că atunci cind 
Anișoara Văcaru, fosta șefă a 
brigăzii a plecat la școala de 
maiștri, atit ea, cit și majori
tatea membrilor colectivului 
au cerut să preia conducerea 
brigăzii Vasilica Bobora. Și 
„timida" nu le-a dezmințit a- 
legerea. Prețuirea muncitori
lor, i-au dat mai multă încre
dere în ea însăși, în forțele 
ei. Și a pornit la lucru cu ho- 
tărîre. Cu ce a început ? Cu 
un lucru esențial: a căutat să 
cunoască pe fiecare om în 
parte.

Firesc, mai întîl, a preocu- 
pat-o problema disciplinei, a 
atitudinii față de muncă și co
lectiv. Cîțiva tineri își făcu
seră aproape un obicei să în- 
tîrzie de la lucru. Vasilica a 
stat de vorbă cu ei, străduin- 
du-se să-i facă să înțeleagă 
că ei îngreunează munca și 
rezultatele brigăzii. Iar atunci 
cînd năravul nu se lăsa înlă
turat cu una cu două, o adu
nare „cu piper" a colectivu
lui se dovedea un leac dintre 
cele mai bune.

Uneori, după lucru, trecînd 
printre mașini, brigadiera ob
serva că unele mașini nu erau 
curățate cum trebuie. A doua 
zi sau în zilele următoare 
mașinile de cusut, îmbîcsite 
de praf, se opreau cam des și 
rupeau acele.

— Ce au mașinile voastre, 
fetelor ? le întreba brigadiera 
pe Minculescu Alexandra și 
Anghel Păuna.

— Nu știm — răspundeau 
ele necăjite,

— Ba ar trebui să știți, să 
vă dați seama! Să vă spun 
eu. După lucru le lăsați așa 
cum se află : pline de praf și 
dați fuga care să iasă mai în- 
tîi pe ușa atelierului. Nu le 
îngrijiți ca lumea, asta-i!

Ca pe viitor să nu se mai 
întîmple așa ceva, dăunînd 
ritmului și calității lucrului,

I stAvAruș

(Continuare în pag. a 3-a)
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7 n munții Poiana 
Rusca, la două-trei 
ore de drum de la 
Rușchița, s-a născut 
în ultimii doi ani o 
așezare neobișnuită.

Zece-douăzeci de cabane, încon
jurate de numeroase corturi, for
mează cea mai fînără așezare a 
locului.

E tabăra unui șantier al Insti
tutului pentru explorări miniere. 
Un detașament entuziast de geo
logi, mineri și sondori, stabiliți 
în constelația cabanelor alpine 
și-a creat în acești doi ani scurta 
dar bogata sa istorie, scrisă și 
nescrisă.

Asaltul pentru cucerirea magne- 
titei, început aici din timpuri în
depărtate (cariere de exploatare 
la suprafafă și furnale rudimen
tare stau mărturie) păruse odini
oară că nu va fi continuat. Mun- 
fii erau bănuifi săraci. Mijloacele 
tehnice neevoluate nu îngăduiau 
pătrunderi în adîncuri. Dar oa
menii de știință nu conteneau să 
cerceteze.

In 1959 s-au construit primele 
cabane, s-a făcut prima forare și 
s-a deschis prima galerie.

Vizitînd șantierul, privind ca
banele durabile, luminoase, ascul- 
tind duduitul compresoarelor și 
vîjîitul turbinelor de sondă, nici 
n-ai crede că în urmă cu doi ani 
aici se afla un singur bordei.

— Acolo a fost primul stat ma
jor — explică binevoitor tînărul 
maistru Constantin Stoica, secre
tarul de partid al „combinatului" 
arătînd spre un fel de cutie de 
chibrit uriașă îngropată întrucîtva 
în pămînf și cu un fel de ușă. A- 
cum e magazie, dar de fapt o 
considerăm un muzeu al nostru...

Cu puțină imaginafie, pe uria
șa cutie de chibrit se pot citi, 
ca pe un ecran viu, zeci de sec
vențe din viața șantierului. Pe ea 
se proiectează luminos romantis
mul începutului, al primilor me
tri săpați sau forați, 
stru își amintește cu 
fie :

Primii exploratori 
față și greutățile și 
ceputului;

Tînărul mai- 
vădită emo-

priveau în 
farmecul în- 

tepuiuiul; frămîntarea și grifa 
noastră o constituia în primul rînd 
nu cum vom dormi peste noapte 
sau cine ne va găti hrană caldă, 
ci cum să punem mai repede în 
funcțiune compresoarele, cum să 
instalăm mai repede sondele.

Bucurii la fel de mari au fost 
aici și intrarea în funcțiune a pri
melor sondeze și construirea pri
melor 5 cabane de locuit. Departe 
de lume, minerii, sondorii și geo
logii, conturîndu-și treptat întîiele 
izbînzi în muncă, își statorniceau 
totodată și condiții civilizate de 
viață, se cunoșteau mai bine, sta
bileau intre ei o adîncă legătură.

Munca e elementul ce cimen-

fează viața acestui colectiv. Pen
tru mulți dintre ei, șantierul nu în
seamnă o situație temporară. Teh
nicienii geologi Angela și Ion 
Duca se află aici împreună cu 
cel mai tînăr explorator, fiul lor 
în vîrstă de 4 ani. Una din preo- 

’ cupările „importante" ale copilu
lui e aceea de a bate cu un cio
cănel în pietre, așa 
el pe taică-său și 
beriu, inginerul...

Călătorind cu ei 
nișul de galerii, nu 
gîndești cu sinceră 
fortul minerilor care, urmînd schi
ța trasată de geologi, au luptat 
metru cu metru pentru punerea 
în lumină a uriașelor „lentile" de 
zăcămînt, ascunse la zeci și sute 
de metri în adîncime. Minerii in
ginerului Palievici au fost totdea
una la înălțime, ca de altfel și 
sondorii maistrului Zamfir Paras- 
chiv. Uriașa cămașă a rocilor co
mune ei au perforat-o cu răbdare, 
cu perseverență, pină la miezul 
prețios și revelator. Acum, trecînd 
pe urmele lor, tinerii ingineri 
Magda și Cătălin Marinescu pot 
studia cu atenție, nestingheriți 
modul de comportare a rocii în 
proces exploatării.

Iar în timp ce perforatoarele 
minerilor scormonesc în mărunta
iele muntelui palmă cu palmă, 
înaintea lor, la sute de metri —

cum l-a văzut 
pe nenea Ti-

prin păienje- 
pofi să nu te 
prețuire la e

tot pe urmele magnefifelor — se 
află ghearele de oțel ale sonde- 
zelor și sondelor. Sondorii trăiesc 
cu pasiune 
salt.

La sonda 
modest dar 
Petru, omul 
pină acum cu cea mai adîncă co- 
borîre în inima muntelui. E unul 
din elevii maistrului Zamfir Pa- 
raschiv, cu care a lucrat și pe alte 
șantiere. Acum e șeful sondei nr. 
15. Preocuparea sa principală 
după cum se spune, e calitatea 
probelor extrase. De respectarea 
vitezei planificate la înaintare nici 
nu încape vorbă. Lunar au o de
pășire de cel puțin 10—20 m. Și, 
adueîndu-și parcă aminte de ceva,, 
șeful sondei ne cheamă în fața 
panoului cu datele la zi ale son
dei și la stiva cu probe Împache
tate în lăzi speciale pentru a fi 
trimise la laborator, după ce au 
fost întîi studiate de tînărul geo
log Tiberiu Constantin. Aflăm în
tre altele că față de recuperajul 
admis (75 la sută) echipa lui 
Schiopu realizează frecvent 90— 
96 la sulă — astfel îneît 
au o imagine exactă și 
a straturilor perforate.

Grija' pentru calitatea 
se întilnește deopotrivă 
sondele și sondezele de 
tul „Vîrful Boului", pe care 
coordonează Constantin Stoica.

în febra aceluiași a-

nr. 15 le întîmpină, 
totuși radios Schiopu 
care se poate mîndri

geologii 
continuă

probelor 
la toate 
la punc

te

Angajamentul de a realiza pînă 
la începutul lui noiembrie între
gul plan de foraj planificat pe 
1961 prevede, între altele și un 
procent sporit de recuperări, ceea 
ce face ca între echipe să existe 
o pasionantă întrecere, în cadrul 
căreia tinerii sondori sau meca
nici, cum sînt Raicu Vasile, Că- 
foiu Ion, Matei Dumitru, Vlig Tra
ian și afîfia alții, depun mult su
flet, multă energie pentru a-și do
vedi iscusința și pentru a contri
bui la respectarea cuvîntului dat.

Privindu-i pe acești tineri cu 
cită emoție așteaptă ultimii metri 
de prăjină, la capătul cărora, în 
interiorul sapei, se află înșurubat 
„bastonul" de rocă, proba, nu 
pofi să nu te gîndești la unul 
dintre adevărurile minunate ale 
epocii noastre, la felul în care — 
din chin și umilință — munca a 
devenit efort conștient, pasiune. 
Iar aici, în vîrful muntelui, asal
tul subteran pentru descătușarea 
magnetitei a făcut din ei — din 
oamenii sondelor — geologi și 
exploratori entuziaști. Dorința ca 
proba să fie scoasă în bune con
diții s-a contopit cu alta, cu un 
fel de neastîmpăr și nerăbdare, 
de a scoate cîf mai repede din 
adincuri semnele unei noi ramuri 
a zăcămîntului.

MIHAI NEGULESCU
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Vedere din stațiunea climaterică Păltiniș
Foto : V. ORZA



Interviu la inaugurarea
colectivei

Satul e așezat undeva în 
drumul spre Bicaz, la 
cîțiva kilometri de Bu- 

huși și se cheamă Gura Văii. 
Face parte din comuna Ra- 
cova. Un sat mic, cu puține 
case, cu puțini oameni, dar 
după cîte se spune Oameni 
gospodari. Ei au hotărît acum 
să-și unească pămîntul și pu
terile într-o gospodărie colec
tivă care se va numi „Tudor 
Vladimirescu". Azi, duminică 
1 octombrie, are loc inaugu
rarea.

Important pentru această zi 
este că satul a pășit pe un alt 
drum. Vezi în ochii acestor 
oameni o bucurie lăuntrică 
generală și molipsitoare. Săr
bătoarea de astăzi, adunarea 
colectiviștilor este actul festiv 
al încununării de succes a 
unui proces prin care fiecărui 
țăran muncitor din sat i-au 
devenit limpezi avantajele pe 
care i le oferă gospodăria co
lectivă față de întovărășirea 
agricolă sau față de gospodă
ria lui individuală, proces pe 
care organizația de partid din 
sat l-a ajutat să se înfăptuias
că și să-și arate roadele.

Stau în sala aceasta plină 
de oameni și de însuflețire a- 
lături de un tînăr- L-am în
trebat- „Ce te-a convins să te 
înscrii în gospodărie?". Micu 
I- Petru, că așa îl cheamă, 
m-a privit la început curios, 
a tăcut un pic, pe semne ca 
să-și pregătească argumentele 
și pe urmă a început să-mi 
vorbească cu atîta însuflețire 
îneît ai fi crezut că vrea cu

tot dinadinsul să depun și eu 
cerere.

— Cum să-ți spun eu dumi- 
tale ? Dacă ai fi fost în locul 
meu nu te-ai fi înscris ? Asta 
e, gospodăria colectivă e mult 
mai bună.

Am fost într-o vizită la gos
podăria colectivă din Gîrleni. 
Nu-i departe de aici. Am fost 
într-o vizită pe care a orga
nizat-o biroul de partid din 
comună. Știi, sătul ăsta Gîr
leni e tot 
Adică are 
al nostru, 
gospodărie 
o duc mai

Am văzut acolo că ei au a- 
vut recolte mai mari ca ale 
noastre. Și de ce ? I-am între
bat pe ei și mi-au vorbit des
pre tractoarele care le lucrea
ză pămîntul, despre îngrășă- 
mintele chimice și chiar des
pre sămînța care o bagă în 
pămînt. Ei au niște soiuri mai 
bune.

I-am întrebat pe tinerii de 
seama mea : Măi. cum o du
ceți, sînteți mulțumiți ? ..Cum 
— zice să n-o ducem bine?"

Gospodăria colectivă le-a 
dat tinerilor de acolo multe 
lucruri. Ei muncesc împreu
nă, uniți- Și tot împreună în
vață, cunosc știința agricolă. 
Și viața pe care o duc ei a- 
casă e mai bogată. După ce 
se însoară își fac case noi și 
frumoase cum eu n-aș putea 
să-mi fac acuma. Am văzut 
multe case noi acolo.

— Acuma, să nu crezi că 
numai vizita asta m-a con
vins. Am mai văzut și alte 
lucruri. De vreo cîteva ori, or
ganizația U-T.M. de aici din

cam ca al nostru, 
pămîntul la fel cu
Dar pentru că e 

colectivă oamenii 
bine decît noi.

sat m-a chemat să iau parte 
chiar aici în sala asta, la cîte 
o seară de calcule. Ce se fă
cea în serile astea ? Venea to
varășul secretar și ne vorbea, 
pe urmă tovarășul învățător 
Apetrei Ion trecea la tablă. 
Intr-o parte scria numele 
unui colectivist din satul Coș- 
ma, vecin cu noi. Odată a 
fost vorba despre colectivistul 
Stirbu Gheorghe. In partea 
cealaltă scria numele unui ță
ran cu gospodărie individuală. 
Cînd a fost vorba despre 
Stirbu, s-a făcut comparația 
cu țăranul individual Gheor
ghe Borș- Amîndoi aveau cîte 
patru brațe de muncă- Ei și 
pe urmă tovarășul învățător 
începea să facă socoteli- Cit 
a cîștigat fiecare. La sfîrșit a 
ieșit că Gheorghe Știrbu, co
lectivistul. a cîștigat cu 5-6 
mii de lei mai mult decît 
Gheorghe Borș. Și așa este- 
Pe urmă noi cei din sală dis
cutam, puneam întrebări des
pre gospodăria colectivă. Eu 
am vrut să știu cum a putut 
să facă un colectivist din Gîr- 
leni. despre care auzisem eu, 
300 de zile muncă singur, 
pînă în august.

Secretarul nostru de partid 
care cunoaște gospodăriile din 
jur mi-a explicat că în gospo
dărie este de lucru tot timpul 
anului, că se lucrează la con
strucții, la transportul îngră
șămintelor și la alte treburi 
gospodărești. Este de lucru, 
numai să vrei să lucrezi. Cînd 
am fost la Gîrleni m-am inte
resat și de treaba asta... L-am 
întrebat și pe țăranul ăla cît 
a luat. Știi cît luase ca avans?

Vasăzică 3 kg de grîu la zi- 
muncă, la 352 zile-muncă ar 
veni 1056 kg. grîu. E puțin ?

Intr-o pauză am văzut un 
grup de țărani care priveau 
pe geam ploaia de afară și se 
bucurau.

Se bucurau pentru recolta 
lor de porumb pe care o vor 
culege peste un an. Aip aflat 
mai tîrziu amănunte despre 
proiectele pe care și le-a’ fă
cut noua lor gospodărie cu 
privire la recolta de porumb 
a anului viitor. Vor să scoată 
o producție mare. Pentru asta 
au ales pămîntul cel mai bun, 
au cerut și li se vor da se
mințe de înaltă productivita
te, îngrășăminte chimice și tot 
ce va fi nevoie.

Deci, din prima zi a exis
tenței gospodăriei colective, 
oamenii se ocupă gospodărește 
de treburile lor comune. Au 
pornit deja să cucerească bel
șugul și bunăstarea pe care le 
oferă vieții lor gospodăria co
lectivă.

I in fi
(HUMID

Colectiviștii din comuna Văleni, 
raionul Pitești, au o livadă de 
toată frumusețea. Cele 33 de hec
tare cu meri, peri, nuci și pruni 
au rodit’din belșug în acest an, 
datorită bunei îngrijiri a pomilor. 
In acesta zile cînd se adună bel
șugul toamnei se muncește cu 
hărnicie și în livadă. In lăzi se 
adună mere roșii — aurii care se 
vînd pe piața orașului Pitești. De 
asemenea, se adună mari canti
tăți de prune și nuci. Echipele în 
care lucrează și ufemiștii Nicolae 
Lungu, Ion Constantinescu, Con
stantin Lungu și alții au recoltat 
pînă acum peste două vagoane 
de fructe. Această lucrare conti
nuă, concomitent cu celelalte lu
crări care se fac în gospodărie 
în această toamnă îmbelșugată.

Schimbul de noapte- 
la nivelul celui de zi

De la vagonul-dormitor, șeful 
de brigadă i-a însoțit pe cei trei 
tineri pînă la locul de muncă. Pe 
drum, le-a mai dat sfaturi, mai 
ales în legătură cu calitatea ară
turilor.

— Aveți grijă. Știți cum 
discutat în grupa U.T.M. Să 
uitați angajamentul. Calitatea 
fie pe primul plan.

Ajunși la capătul tarlalei de 
care colectiviștii din Corbeanca, 
raionul Răcari, abia recoltaseră 
porumbul, cei patru au mai ză
bovit puțin. Au așteptat pînă au 
ajuns în dreptul lor, tractoriștii 
din schimbul de zi. în înserarea 
rece, trei tineri au coborît de la

s-a 
nu 
să

pe

tuturor lucrărilor

Alături de colegii săi, du
minica trecută, și Trifu C. 
Dumitru, elev în anul I la 
Grupul școlar petrol-chimie 
din Ploiești, a luat parte 
la culesul porumbului în 
gospodăria agricolă de 

stat

Foto : GH. PETRE
4

Una din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la 
Școala pedagogică din Bu
zău, ajutînd la însilozarea 
porumbului din cultură 

dublă la G.A.S. Buzău.

Foto t C. MIHAI
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Cu brigadierii muncii
patriotice in Q.A.S.

Tăi anii muncitori din into-

▼ărăsizea agr.coiă .Brax-
da Ptei*

e cîteva zile colectiviștii 
. „înainte" 

din comuna Ciucea, ra- 
l Brăila, au terminat de 

recolta de pe întreaga 
floa-

De cîteva zile c 
de la G.A.C.
rliri r»riTYUiTnrr f

Gospo- 
Ciucea

ionul 
strîns 
suprafață cultivată cu 
rea-soarelui. Terenul eliberat 
este supus în nrezent unei 
largi acțiuni de îngrășare cu 
gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice. Astfel, de 
la cele două platforme de 
depozitare a gunoiului exis
tente în gospodărie, tine
rii, formînd convoaie de 
telaje, cară gunoiul 
grajd la cîmp. Pînă

campanie agricolă, 
daria colectivă din 
are forțe suficiente pentru a 
executa lucrări paralele în 
principalele puncte de lucru. 
Trebuie însă mai multă ope
rativitate și o mai bună or
ganizare a muncii. Trebuie 
folosită din plin fiecare oră 
și zi bune de muncă pentru 
că numai în 
poate asigura 
gată în anul

acest tel 
o recoltă 

viitor.

se 
bo-

E duminică dimineața. Noap
tea au căzut cîțiva stropi de 
ploaie măruntă, și chiar acum, 
în revărsatul zorilor cerul mai 
e încă acoperit cu o pînză 
subțire de nori cenușii. E ră
coare de-a 
în curtea școlii de condu- 
cători-auto -
iești, secretarul 
U.T.M., își strînge bine haina 
pe lingă corp, se uită la ce
rul acoperit de nori și-i spune 
tovarășului de lingă el : „Thi, 
s-a stricat vremea. Ce crezi, 
or să mai vină ?u

Dar emoțiile secretarului 
n-au mai durat mult. La ora 
de întîlnire pe care o fixaseră 
de cu seara, grupuri, grupuri, 
cei peste 300 de brigadieri ai 
muncii patriotice de la școa
la de conducători-auto din 
Bucov, au început să se strîn- 
gă în curtea școlii. Plini de 
voie bună rîzînd și cîntînd, ei 
s-au urcat repede în cele 14 
camioane care-i așteptau_și-au 
pornit cu toată 
ția ? Așa cum 
o zi înainte — 
gricolă de stat 
Scopul ? Sprijinirea gospodă
riei agricole de stat la lucră
rile agricole de campanie: re
coltarea porumbului, însiloză- 
rile și culesul legumelor.

In drum spre locul de mun-

b inel ea. Undeva,

din Bucov-Plo- 
organizației

viteza- Direc- 
stabiliseră cu 
gospodăria a- 
din Albești-

a- 
de 
în 

prezent tinerii colectiviști Ți
gănuș Tănase, Scurtu Cos- 
tică, Mihalache Constantin, 
Țigănuș Dumitru, ' Mocanu 
Victor și alții au transportat 
și încorporat 500 tone de 
gunoi de grajd .precum și 16 
tone de superfosfat pe o su
prafață de 50 hectare.

Colectiviștii din comuna 
Ciucea au rămas însă în 
urmă cu recoltarea porumbu
lui» Pînă în prezent, de pe 
suprafața de 147 hectare cul
tivate cu porumb nu s-a re
coltat nimic.

Faptul că nu s-a eliberat 
terenul de această cultură, 
îngreunează și desfășurarea 
arăturilor. Pînă acum nu 
s-au făcut arături adinei de
cît pe jumătate din suprafața 
planificată pentru actuala

La G.A.C. „16 Februarie“- 
Tătărani, regiunea Ploiești, 
se seamănă sfeclă furaje
ră. Și la această lucrare 
trebuie să se acorde aten
ția cuvenită. Despre acea
sta discută agronomul de 
sector Nicolae Scarlat, îm
preună cu tractoristul Ste- 
lian Dgbre de la S.M.T. 
Bărcănești și colectivistul 

Andrei Nicolae.

Foto : AGERPRES
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că, viitorii conducători-auto 
au mai întilnit și alte camioa
ne cu tineri și tinere.

—• Noroc! Voi de unde sîn
teți ?

— De la Centrofarm...
— De la sectorul de con

strucții din Ploiești...
— Noi ? De la școala 

construcții...
— De la I.CS.M. Brazi-..
— Veniți cu noi ?
— Venim!
— Sîntem de la grupul șco

lar petrol-chimie... Noi nu ve
nim cu voi la Albești. Ne du
cem la gospodăria agricolă de 
stat de la Ploiești și de la 
Tîrgșor.

Sute și sute de tineri, bri
gadieri ai muncii patriotice 
din întreprinderile, instituțiile 
și școlile orașului Ploiești, mo
bilizați de comitetul raional și 
orășenesc U.T.M., au mers du
minica trecută la muncă pa
triotică în gospodăriile agri
cole de stat din jurul orașu
lui, luînd parte la lucrările 
urgente de strîngere a recol
telor tîrzii și la însilozări.

Să mergem și noi împreună 
cu cei de la grupul școlar pe
trol-chimie, la gospodăria a- 
gricolă de stat Ploiești.

Iată-i. Constituiți în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
cei 54 de elevi-brigadieri, au 
ajuns la una din tarlalele de 
porumb ale gospodăriei. Bri
gadierul le-a arătat coman
danților de brigadă ce au de 
făcut, de unde să înceapă cu
lesul porumbului și lucrul a 
început fără zăbavă. Unii cu
leg știuleții aurii de porumb 
și-i aruncă in grămezi, alții,

de

cei mai voind, cară cu coșu
rile la remorcă, alții string 
știuleții care mai rămîn prin
tre rînduri.

Voia bună a pus stăpînire pe 
toți. S-a inițiat și o întrecere 
la muncă. Brigada lui Gheor
ghe I. Stănică a hotărît să se 
întreacă la cules cu brigada 
lui Ion Ungureanu. Dar nu 
știu cum se face că băieții din 
ambele brigăzi ies cam în ace
lași timp cu rîndurile la capăt 
și cu greu se pot stabili cîș- 
tigătorii întrecerii.

Întorși acasă tinerii briga
dieri au făcut un scurt bilanț. 
Bucuria unei 
ne de rod, 
riei împlinite 
ma- Și au 
nerii noștri i 
cu rezultatele obținute : cele 
70.000 de kilograme de po
rumb culese de tinerii briga
dieri de la școala de condu
cători-auto din Bucov, la 
G.A.S. Albești, cele 3500 de 
kilograme porumb culese de 
brigadierii care au lucrat la 
G.A.S. Ploiești, mai multe 
hectare de porumb culese la 
G-A.S. Tîrgșor și alte aseme
nea realizări, înseamnă o con
tribuție importantă a lor la 
buna desfășurare a lucrărilor 
de campanie, înseamnă o con
tribuție serioasă la strîngerea 
belșugului din toamna aceasta 
și la pregătirea celui viitor. 
Iar ziua de azi, așa de bogată 
în' activitate pe terenurile 
gospodăriilor agricole de stat, 
desigur că nu va fi ultima de 
acest fel pentru ei în campa
nia de toamnă.

Autonomă Maghiară, au o
experiență bună în culti
varea cartofilor. în aceste
zile ei recoltează cantități 

mari de cartofi.

i munci pli- 
bucuria dato- 

le umple ini- 
dreptate ti

să se bucure

PETRE GHELMEZ

volanul tractoarelor. In locul lor, 
după ce și-au strîns mîinile, s-au 
urcat alți trei tractoriști. Și astfel 
ufemiștii Nicolae lacob, Vasile Ta- 
lamete și Nicolae Sandu din bri
gada de mecanizatori condusă de 
Alexandru Mateescu de la S.M.T. 
Cocioc, regiunea București, intrau 
în schimbul de noapte.

Cu gîndul la cele spuse de 
șeful lor de brigadă, cei trei ti
neri prieteni și-au începu) mun
ca. Erau hofărîți să facă lucrări 
întocmai cum se angajaseră cu o 
zi înainte în ședința grupei U.T.M. 
Dar despre ce se discutase ?

în primul rînd, despre calita
tea lucrărilor. A fost necesară o 
astfel de consfătuire pentru că 
s-a observat că unii tractoriști din 
schimbul de noapte nu lucrează 
întocmai ca ziua. Chiar unul din
tre eroii noștri, Nicolae Sandu, 
a fost criticat. Cu o noapte îna
inte făcuse arături pe o tarla eli
berată de sfeclă. La controlul fă
cut a doua zi de comisia de re
cepție s-a constatat că, pe alocuri, 
arătura era cu 2 centimetri mai 
la suprafață decît era prevăzut. 
La capetele tarlalei „balalaicile" 
erau cam mari. La începutul braz
delor, plugurile nu se înfipseseră 
la adîncimea corespunzătoare. 
Despre toate acestea utemiștii și 
tinerii din 
seriozitate. 
Sandu s-a

— Bine, 
poți lucra

— Ai făcut doar arături ca și 
noi. La noi de ce nu s-au găsit 
asemenea lipsuri ? Trebuie să re
cunoști că ai cam dat lucrul peste 
cap.

Pînă la urmă, Nicolae Sandu a

brigadă au discutat cu 
La început, Nicolae 

scuzat :
frate, dar noaptea nu 

ca ziua...

arat cîteva mii 
în plus, dar la

recunoscuf că a 
de mefri pătrați 
calitate nu s-a prea gîndit. S-a 
angajat, laolaltă cu ceilalți tova
răși, ca lucrările executate noap
tea să fie făcute la fel ca cele 
din timpul zilei : numai de cali
tate bună.

Afenți, dornici să facă treabă 
cit mai bună, cei trei tineri au 
lucrat bine. Dimineața, cînd co
misia de recepție a luat în pri
mire lucrările a dat calificativul 
„foarte bine". La toți. Nicolae 
Sandu a zîmbit :

— Ați avut dreptate : și noap
tea se poate lucra repede și bine.

într-adevăr, brigada de mecani
zatori a lui Alexandru Mateescu 
lucrează repede și bine. Organi- 
zînd schimbul de noapte cu me
canizatorii cei mai pricepuți, cu 
tineri hotărîți să respecte măsu
rile luate în cadrul grupei U.T.M.j 
brigada a reușit ca pînă acum să 
facă toate lucrările la timp și de 
bună calitate. Ei au pregătit din 
vreme cele 680 de hectare pe 
care a fost cultivat grîu, orz, sfe
clă și floarea-soarelui. Cînd colec
tiviștii au început recoltatul po
rumbului pentru boabe de pe cele 
400 de hectare, o parte din mem
brii brigăzii au început însămîn- 
țaful grîului pe tarlalele pe care 
în acest an fusese sfeclă și floa
rea-soarelui. Pe măsură ce porum
bul era cules și se împrăștia gu
noi de grajd, tractoarele intrau 
în brazdă, fără să se întrerupă lu
crul.

Și asta pentru că în brigadă 
schimbul de noapte este bine or
ganizat și este în întrecere cu 
schimbul de zi.

NICOLAE BARBU

Ajutor prețios
și la timp

agri-
din 
re-

Gospodăria 
colă de 
Bîrcea 
giunea 
ra, a 
acesta 
tare 
porumb. Acum, pe 
toamnă, recolta se 
anunță a fi destul 
de bună și se cerea 
strinsă in grabă 
pentru a nu iucepe 
ploile șt c-i pnd- 
ust pagube. Forțele 
gospodânei insă, «u 
erau suficiente 
pentru acest lucru 
mai 
iau 
tate 
tare 
alte 
ducerea 
riei a cerut ajuto
rul brigăzilor ute
miste muncă

stat
Mare,

Hunedoa- 
avut anul 

180 de hec- 
cultivate cu

ales că trebu- 
totodată recol- 
și cele 28 hec- 

cu cartofi și 
legume. Con- 

gospodă-

ale școli-patriotică
lor și întreprinderi
lor din Deva. Tine
rii au răspuns cu 
entuziasm la aceas
tă chemare 
Comitetul 
nesc U.T.M.
s-a stabilit, 
mun acord 
cretarii
U.T.M. ți 
dar.țu 
rtfirrr <

și la 
orașe- 

Deva 
de co- 
cu se-

comitetelor 
j coman-

ta nne-e 
școli și întreprin
deri, chiar un gra
fic de lucru in 
G.A.S. al tinerilor 
brigadieri.

Primele 4 brigăzi 
care au participat 
la recoltarea și 
transportarea la 
gospodăria de stat a 
unei cantități 
peste 12.000

au fost bri- 
utemiste de 

patriotică 
Școlii

cartofi 
găzile 
muncă 
ale elevilor 
pedagogice din De
va. După ei au ve
nit alți 200 de tineri 
muncitori ceferiști 
și elevi din orașul 
Simeria. Ei au con
tribuit la recolta
rea a pesze i

de pe 'Mtecrie 
podăr» 4e n 
cceste zale. re 
rea porunt 
continuă cu in
tensitate iar ti
nerii brigadieri ai 
muncii patriotice 
își aduc și ei în 
continuare o contri
buție importantă la 
acestă acțiune.

9-
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Pentru animalele proprietate obștească

Adăposturi ieftine și trainice
ani, efectivul de 
gospodăriei noas- 

crescut sim- 
numai în de-

In -ultimii 
animale al 
tre colective a 
țitor. Astfel, 
curs de un an, numărul vaci
lor și junincilor s-a dublat; 
el este acum de 226. Toc
mai pentru acest motiv, pro
blema adăpostirii lor în bune 
condițiuni a preocupat și pre
ocupă în permanență organiza
ția de partid și consiliul de 
conducere al gospodăriei noas
tre-

Fără îndoială că aceste con
strucții care ne erau necesare, 
au ridicat nu numai probleme 
privind prețul lor de cost, al 
calității și al materialelor care 
trebuiau folosite, dar și fap
tul că trebuiau clădite într-un 
timp scurt.

Toate acestea au constituit 
obiectul unei discuții în car 
drul consiliului de conducere. 
Tot aici s-ă stabilit necesarul

de materiale, cele care se pot 
procura pe plan local, modul 
prin care se pot realiza eco
nomii și în special ritmul ra
pid în care trebuiau construite 
grajdurile. Avînd stabilit to
tul dinainte am pornit lucră
rile de executare a 4 grajduri 
pentru vaci a cîte 80 de ca
pete fiecare, a unui saivan 
pentru 1500 capete de oi, a 
unei hale pentru păsări.

Faptul că noi ne-am planifi
cat să le executăm pe toate 
din paiantă, folosind materia
lele ce se puteau găsi în gos
podărie, a făcut posibil să pre
vedem ca pentru toate aceste 
construcții să cheltuim suma 
de 259.180 lei.

In această acțiune un mare 
ajutor l-am primit din partea 
tinerilor din gospodărie. Co
mitetul U.T.M. a desfășurat o 
bogată muncă politică și orga
nizatorică în scopul partici
pării tuturor tinerilor la ridi-

carea acestor construcții. I s-a 
explicat fiecărui tînăr în parte 
necesitatea urgentării lucrări
lor pentru sectorul zootehnic 
și mai ales ce folos poate fi 
adus gospodăriei dacă aceste 
lucrări sînt executate în zilele 
neprielnice lucrărilor la cîmp, 
în special în cele de după 
ploaie. Și tinerii s-au înscris 
cu toții în diferite echipe 
create în acest sicop.

Pentru confecționarea lem
năriei, de pildă, s-a format o 
echipă de meșteri din cadrul 
gospodăriei colective, condusă 
de Șerban Doană și Dragomir 
Coman. In cadrul acestei echi
pe, utemiștii Alexandru T. 
Vlad, Ion S. Doană, Oprea Tă- 
nase și Mirică Vasile, au dat 
dovadă nu numai de entuzi
asm în muncă, dar și 
multă pricepere și spirit 
economie. „Nici un capăt 
lemn risipit, totul folosit
maximum"4 s-au angajat ei- Și

capăt de 
cu multă

cerut

de 
de 
de
la

într-adevăr, fiecare 
lemn a fost folosit 
chibzuință.

Mulți utemiști au 
să li se încredințeze mun
cile cele mai grele la construc
ții. Așa, de exemplu, Ștefan 
Grigore, Stoica Dumitru, sau 
Dogaru D. Ștefănache au ce
rut să lucreze în special la să
patul, încărcatul șj transportul 
pămîntului de la locul de pre
parare, la fiecare grajd. Alții 
au luat parte la bulgărirea cu 
pămînt a îngrăditurilor. Mai 
cu seamă la aceste operații, 
fetele din gospodărie, tinerele 
Jana Florea, Didina Pîrlog și 
altele au muncit cu multă sîr- 
guință.

în acest fel, prin folosirea 
tuturor resurselor locale, pre
cum și prin participarea la 
toate lucrările a masei de co
lectiviști tineri și vârstnici, am 
reușit să terminăm construirea 
adăposturilor pentru animalele

proprietate obștească în de
cursul a 35 de zile, obținînd 
în același timp și economii îr 
valoare de aproximativ 20.000 
lei la prețul de cost, față de 
cit ne planificasem noi.

în viitor, noile adăposturi 
pe care le vom ridica, pe mă
sura creșterii efectivului de a- 
nimale din gospodăria noastră, 
ne vor costa și mai puțin și 
le vom executa intr-un timp 
și mai scurt decît cele constru
ite pînă în prezent. Avem ex
periență, avem colectiviști pri- 
cepuți, tineri harnici, cu alte 
cuvinte dispunem de tot ce ne 
trebuie pentru a asigura și de 
aici înainte, adăposturi bune 
ieftine și construite rapid.

MIHAI MUNTEANU 
vicepreședinte al G A.C 

„8 Martie", comuna 
Slobozia Conache, 

raionul Galați



Munca politică in sprijinul 

sarcinilor de producție

Organizația U.T.M. din a- 
telierul comutatori, sec
ția 310 a Uzinelor „E- 

lectronica" a ținut de curînd 
adunarea generală pentru da
rea de seamă și alege
rea noului birou U.T.M. 
Adunarea a demonstrat hotă- 
rirea cu care muncesc utemi- 
știi pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de partid, 
dorința lor de a-și îmbunătăți 
continuu activitatea în scopul 
obținerii în viitor a unor 
rezultate și mai bune.

în centrul dezbaterilor adu
nării a stat analiza muncii 
desfășurată de organizația 
U.T.M. în direcția educării 
politice a utemiștilor, pentru 
mobilizarea lor activă în pro
ducție, la îndeplinirea planu
lui, la realizarea unor pro
duse de calitate mereu mai 
bună.

Atît darea de seamă cit și 
unii vorbitori au arătat că sub 
conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a 
folosit mai bine mijloacele de 
educare care-i stau la dispozi
ție pentru creșterea conștiin
ței politice a tinerilor, pentru 
mobilizarea lor la îndeplini
rea sarcinilor de producție 
ale atelierului. în acest sens 
s-a vorbit în primul rind de 
adunările generale ca mijloc 
de educare comunistă a tine
retului, 
adunările 
discutat 
socialistă 
muncă și 
pre ce înseamnă să fii un 
muncitor înaintat, despre ne
cesitatea de a-ți ridica necon
tenit nivelul cunoștințelor 
profesionale. Aceste adunări 
au fost eficace pentru că au 
corespuns preocupărilor tine
retului, pentru că la pregăti
rea lor au fost antrenați ute
miști fruntași în producție, 
ingineri și tehnicieni, pentru 
că referatele prezentate au 
cuprins în afara chestiunilor 
de principiu exemple și fapte 
din propriul lor atelier.

Adunarea generală U.T.M. 
a anreciat inițiativa biroului 
U.T.M. care a invitat la unele 
adunări generale, comuniști, 
muncitori vârstnici. Aceștia 
le-au vorbit tinerilor despre 
condițiile mizere de muncă 
în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. despre dezvoltarea 
uzinei In anii noștri, despre 
grija partidului față de tinăra 
generape.

Astfel rate addărDe
generale au ccntribcr. ța edu
carea politlcâ a tineretului, la 
creșterea spiritului lor de 

unde re.
Este bine că biroul

U.T.M. a acordat mai multă 
atenție antrenării tineretului 
în întrecerea socialistă, al 
cărei principal obiectiv este 
ridicarea continuă a calității 
produselor — a spus în adu
nare inginera utemistă Mirna 
Radulian.

Vorbind despre întrecerea 
socialistă, atît darea de sea
mă cît și unii utemiști în cu
vîntul lor. au apreciat schim
burile de experiență organiza
te de biroul U.T.M. în cola
borare cu comitetul sindicatu
lui, discuțiile pe marginea 
unor produse executate de ti
neri, precum și cele purtate 
cu tinerii din organizațiile 
U.T.M. din secțiile care furni
zează piese atelierului ; repar
tizarea tinerilor mai slab pre-

Pe marginea adunării 
de dare de seamă 

și alegeri de la atelierul 
comutatori, Uzinele 

.Electronica"

Au fost amintite 
generale în care s-a 
despre atitudinea 

a tinerilor față de 
avutul obștesc, des-

gătiți profesional pe lingă 
fruntași ; agitația vizuală, 
popularizarea cărților tehnice 
de specialitate în construcția 
pieselor radio etc,

în adunare a reieșit că în 
complexul muncii desfășurate 
de organizația U.T.M. din a- 
telierui comutatori, pentru 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție o mare atenție a fost 
acordată perfecționării profe
sionale a acestora. Urmînd in
dicațiile organizației de partid, 
organizația U.T.M. a mobili
zat la cursul de ridicare a ca
lificării profesionale, creat de 
conducerea secției, majorita
tea tinerilor din atelier.

— Marea majoritate a celor 
80 de utemiști care au frec
ventat cursul de ridicare a ca
lificării — spunea inginera 
utemistă Maria Lăzărescu, 
care a fost și lectoră la curs, 
au obținut rezultate foarte 
bune la terminarea lui. Iar a- 
cest lucru s-a resimțit imediat 
în producție. Piese ca blocul 
UKV, M.F. Turist. M. F. Enes- 
cu și Opera lucrate cu multă 
atenție și grijă de tineri, au 
contribuit la ridicarea calită
ții aparatelor de radia Bri
găzile de tineret conduse de 
Al CcEStacrtneacu. C. Papuc. 
L Pascoll dau numai piese 

ealna ie superioară. De alt- 
acesta este și obiectivul 

sînt antrenați pentru titlul de 
brigadă fruntașă.

de 
fel

Principalul: 
buna organizare

(Urma'e din pag l-a)

de cere trebuie să se bucure 
brigăzile din partea ccxnitetu- 
hii U.T.M.

Așa cum spuneam. în uzină 
sînt numeroși tineri conștiin
cioși, bine pregătiți profesio
nal care doresc să contribuie 
mai din plin la bunul mers 
al producției care și-au făcut 
din marca fabricii un titlu de 
mindrie. Față de această do
rință firească a tinerilor, de 
eforturile lor, comitetul U.T.M. 
a rămas cu un pas în urmă. 
Aceasta se datorește în mare 
parte $i faptului că tova
rășii de la comitetul orășe
nesc U.T.M. s-au mulțumit să 
instruiască secretarul, fără să 
ajute însă la organizarea con
cretă a întrecerii, fără să dea 
îndrumările și sprijinul nece
sar.

întrecerea brigăzilor pentru 
obținerea titlului de bri
gadă fruntașă poate fi și 
trebuie temeinic organizată în 
uzină. Organizația U.T.M. din 
uzină trebuie să desfășoa
re o mai intensă muncă po
litică, să explice tinerilor în 
ce constă întrecerea pentru 
obținerea titlului de brigadă 
fruntașă, faptul că ea nu este 
o întrecere separată de între
cerea socialistă organizată de 
sindicat ci că se desfășoară

în cadrul ei, cu sprijinul or
ganelor sindicale dxi uzină. 
Brigăzile de producție ale 
tineretului, care-și propun să 
cucerească titlul de bri
gadă fruntașă, luptă pen
tru îndeplinirea unor obiecti
ve specifice muncii și activi
tății tinerilor. Aceste obiecti
ve au fost stabilite de plenara 
C.C. al U.T.M. din martie a.c.

Trebuie de asemenea, ară
tat tinerilor că pentru obține
rea titlului de brigadă frun
tașă, fiecare brigadă trebuie 
să-și îndeplinească timp de 
trei luni consecutiv toate an
gajamentele și că după obți
nerea acestui înalt titlu tre
buie să lupte neobosit pentru 
menținerea lui.

O atenție deosebită trebuie 
să se dea, după pornirea în
trecerii, popularizării rezulta
telor obținute, precum și ur
măririi mersului întrecerii. 
Este bine ca membrii comi
tetului U.T.M., ai birourilor 
organizațiilor de secții să răs
pundă de un număr anumit 
de brigăzi, pe care să le în
drume și să le ajute îndea
proape. în acest fel s-ar rea
liza într-un timp scurt o 
îmbunătățire simțitoare a 
muncii, ar crește contribuția 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan ale uzinei.

în adunare s-a relevat, de 
asemenea, că acest curs a 
reușit să stimuleze și mai 
mult interesul tinerilor pen
tru studiul profesional.

Toate acestea au contribuit 
ca tineretul să obțină frumoa
se rezultate în producție. în 
adunare s-a arătat că toți ti
nerii își îndeplinesc planul de 
producție, mulți dintre ei de- 
pășindu-și cu regularitate nor. 
ma. De asemenea, majorita
tea tinerilor dau numai pro
duse de calitate superioară. 
Prin folosirea mai rațională a 
materiilor prime, tinerii au 
realizat economii peste plan 
în valoare de 10.000 lei.

Evident, adunarea de dare 
de seamă a luat în discuție și 
alte aspecte privind viața și 
activitatea tineretului. Astfel, 
s-a vorbit despre studiul poli
tic al utemiștilor și despre fe
lul în care învață cei de la li
ceul seral, despre munca cu 
cartea și despre activitatea 
cultural-artistică, despre felul 
în care s-a ocupat organizația 
U.T.M. de viața tineretului 
după orele de muncă. în prin
cipalele domenii de activitate 
analizate s-au făcut propuneri 
pentru activitatea viitoare a 
organizației U.T.M., propuneri 
care s-au concretizat în hotă- 
rîri adoptate la sfârșitul adu
nării.

Astfel, adunarea a hotărît 
să propună conducerii admi
nistrative înființarea unui nou 
curs de calificare, cu o tema
tică superioară față de cel 
care a funcționat în anul a- 
cesta. Și la acest curs vor fi 
recomandați ca lectori, ingi
neri utemiști. Tot în scopul ri. 
dicării calificării tineretului 
s-a hotărît ca în brigăzi să fie 
sprijiniți mai mult tinerii cu 
un nivel profesional mai scă
zut de către utemiștii cu o 
mai mare experiență în pro
ducție. De asemenea, s-a hotă
rît ca în brigăzile de produc
ție ale tineretului să se orga
nizeze — cu sprijinul ingineri
lor și tehnicienilor tineri — 
discuții periodice despre cali
tatea produselor executate de 
tineri. Adunarea generală a 
hotărît ca toți utemiștii să fo
losească mai economicos ma
teriile prime în vederea rea- , 
Uzării unor economii lunare i 
de 1.000 let Importante ho- 
tăriri au fost adoptate și cu 
pr-.vme la munca educativă.
Astfel au fost stabilite temele : 
unor adunări generale, măsuri ■ 
pentru byna funcționare a jn- 
vâtămintului politic, măsuri 
privind îmbunătățirea muncii | 
cu cartea, privind organizarea j 
plăcută și instructivă a tim
pului liber al tineretului.

La sfirșit adunarea a ales 
noul birou U.T.M., format din 
tineri fruntași în producție, 
care prin întreaga lor activi
tate și comportare sînt un e- 
xemplu în fața colectivului de 
tineri. în prima sa ședință, 
biroul a ales în funcția de 
secretar pe tînăra comunistă 
Ecaterina Dobre.

MARIETA VIDRAȘCU

Spre școală...
Foto : A. GEORGESCU

O fata timidă...
(Urmare din pag l-a)

Vasilica Bobora a inițiat un 
control sistematic din partea 
colectivului al felului cum 
sînt îngrijite mașinile. Cum 
s-a procedat ? După lucru, în 
grup, toată brigada trece pe 
la fiecare loc de muncă, pe la 
fiecare mașină. Opinia colec
tivă e un bun și eficace sfă
tuitor...

Nici celor care mai dădeau 
lucru de mântuială, executând 
neglijent operațiile, nu le-a 
fost perna moale până nu s-au 
îndreptat. Să povestească An
drei Anghel ce lecție a primit 
de la șefa brigăzii.

Intr-o zi numai ce s-a oprit 
lingă mașina lui brigadiera cu 
un braț de confecții și tam- 
nisam, calmă (sumai ochii a- 
runcau săgeți) l-a întrebat :

— Cu cine sintem noi în în
trecere. tovarășe Anghel ?

a Vil-a. 
câștigăm

Despre calitățile de profe
soară ale responsabilei de bri
gadă n-am spus încă nici un 
cuvînt pină acum. £ drept, di
plomă de pedagog nu are Va- 
silica. Multe dintre tinerele 
muncitoare o recunosc insă de 
„profesoară**. Ea s-a ocupat și 
se ocupă mult de calificarea 
lor, multe dintre cele mai nou 
sosite în secție au învățat de 
la ea ..secretele** meseriei.

Și în felul acesta, zi de zi. 
în frunte cu tânăra Vasi.ica 
Bobora. brigada a urcat treap
tă cu treaptă, din succes în 
succes, situîndu-se acum prin
tre cele mai bune brigăzi, 
printre brigăzile fruntașe din 
Fabrica de confecții din Curtea 
de Argeș.

tovarășe

Uită-te 
la hai- 
control

— Păi - cu brigada
— Și ce zici, o să 

întrecerea1
— Os-o cîștigăm 

Bobora. nu se poa...
— Ba n-o s-o cîștigăm ! i-a 

tăiat Vasilica vorba lăudăroa- 
să. „De ce ?“ ai să mă întrebi. 
Din vina dumitale- 
cum ai cusut mânecile 
nele astea respinse la 
și ai să te convingi...

Mai multe nu i-a spus, l-a 
lăsat „respinsele" maldăr pe 
masa mașinii și a plecat. Mun
citorii din jur, martori, l-au 
luat și ei la rost pe Andrei. 
Tînărul a primit observația pe 
tăcute și s-a apucat să repare 
ceea ce executase mai inainte 
fără simț de răspundere-.

Acordarea titlului de doctor 
honoris causa inginerului 

George Constantinescu
Marți după-amiază a avut 

loc, în aula mare a Institutu
lui Politehnic din București, o 
ședință lărgită a Consiliului 
științific a acestui institut, în 
scopul acordării titlului de 
doctor honoris causa ingine
rului George Constantinescu.

Au’ participat acad. Iile 
Murgulescu, ministrul Învăță
mântului și Culturii, acad. I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R- P. Romîne, 
membrii conducerii Institu
tului Politehnic București și 
altor institute de învățământ 
superior din București.

Au fost de față Philip Mc 
Kearney. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Angliei la Bucu
rești și alți membri ai Le
gației

A luat cuvîntul rectorul 
Institutului Politehnic din 
București, prof. C. Dincules- 
cu, care a arătat că ing. Geor
ge Constantinescu, fiu al po
porului romîn, format la școa
la rominească, s-a ridicat pe 
culmile cele mai înalte ale 
științei și tehnicii, a creat 
știința nouă a sonicității. ra
mură a mecanicii mediilor 
continue, pe care a dezvoltat-o 
și o dezvoltă în prezent prin 
contribuții neîntrerupte, ela
borând totodată tehnica apli
cării acestei științe în practi
ca industrială. Institutul Po
litehnic din București conti
nuatorul Școlii Naționale de 
Poduri și Șosele, în care ingi
nerul George Constantinescu a 
făcut studii strălucite, obți- 
nind în anul 1904 diploma de 
inginer, ca șef de promoție — 
a spus prof. C Dinculescu — 
consideră că este o deosebită 
cinste pentru el să acorde in
ginerului George Constanti
nescu titlul de doctor honoris 
causa în științe tehnice.

Prof. C. Dinculescu a în
mânat apoi diploma de doctor 
honoris causa.

Asistența a ovaționat înde
lung pe inginerul George 
Constantinescu, cit și pe soția 
sa care era prezentă. înmî- 
n.ndu-le buchete de flori

Felicttîndu-l pe sărbătorit, 
prof. C. Dinculescu a arătat 
că dacă inainte de primul 
război mondial el nu a putut 
găsi în vechea Românie con
dițiile necesare cercetărilor si 
realizărilor sale, și s-a stabilit

Lucrările Reuniunii Consiliului Uniunii 
Internaționale a Industriei de Gaze

Marți dimineață s-au des
chis in București lucrările 
Reuniunii Consiliului Uniunii 
Internaționale a Industriei de 
Gaze (U.IJ.G).

La lucrări iau parte J- van 
Dam van Isselt (Olanda), pre
ședintele Uniunii. Auguste 
Baril (Franța), președinte de 
onoare al Uniunii, Raoul H. 
Touwaide (Belgia), secretar 
general, membri ai Consiliului 
din Marea Britanie, Belgia, 
R. S. Cehoslovacă, Franța, O- 
landa, R- P. Polonă, R. P- Ro- 
mînă și Uniunea Sovietică-

Participanții au fost salutați 
de Ion Niculescu, președintele 
Secției petrol și gaze a Consi
liului Central A-S.I.T-, mem
bru în Consiliul Uniunii In-

detemaționale a Industriei 
Gaze- A răspuns președintele 
Uniunii, J. van Dam van Is- 
selt.

In continuare, secretarul ge
neral, Raoul H. Touwaide a 
dat citire telegramelor de sa
lut adresate Reuniunii de Mi
hail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei 
al R. P. Romîne și acad. Nico- 
lae Profiri, președintele Aso
ciației științifice a inginerilor 
și tehnicienilor din R. P. Ro- 
mînă.

S-a trecut apoi la discutarea 
problemelor cuprinse în ordi
nea de zi.

Lucrările vor dura cîteva 
zile.

(Agerpres)

IN CADRUL LUNII PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE
Ministerul Invăiămîntului și Culturii și Consiliul General A.R.LU.S. 

organizează intre 9-15 octombrie 1961 la
Cinematograful „PATRIA^

Festivalul filmului sovietic
cu următoarele filme:

9 octombrie 10 octombrie

Cer senin La începutul secolului

Știri sportive

statul re
populară, 
cercetăto- 

realizatorii

în Anglia, astăzi în 
mîn de democrație 
oamenii de știință, 
rii, inventatorii, 
tehnici de valoare sînt spriji
niți în modul cel mai larg, 
pentru a contribui la dezvol
tarea științei și tehnicii și a 
le pune în slujba omului si 
a păcii. Sînteți un fiu al po
porului romîn — a spus rec
torul Institutului Politehnic — 
care face o deosebită cinste 
țării noastre și școlii superioa
re în care v-ați făcut studiile.

Răspunzând, inginerul Geor
ge Constantinescu a arătat că 
în timpul actualei vizite in 
țară, parcurgind peste 3.000 
de km, a văzut realizări care 
l-au uimit. El a vorbit apoi 
despre începuturile carierei 
sale de inginer în România, 
despre primele lucrări execu
tat în beton armat și despre 
neîncrederea întâlnită la foru
rile tehnice românești de pe 
atunci pentru această tehnică 
nouă.

El a vorbit apoi despre felul 
cum a descoperit noua știin
ță a sonicității și cum a dez
voltat-o, aplicind-o în nume
roase domenii ale tehnicii-

Ing. George Constantinescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
călduroase care i s-au adresat.

Joi își va începe turneul în 
țara noastră echipa iugoslavă 
de fotbal Novisad. In primul 
meci fotbaliștii iugoslavi vor 
întîlni la Ploiești echipa lo
cală Petrolul. în aceeași zi, la 
Constanța, echipa de tineret a 
țării noastre va întîlni 
meci de verificare 
Farul.

într-un
echipa

★
Marți dimineața a 

Capitala plecînd în R. 
mană echipa selecționată fe
minină de volei a R. P. Romî
ne. Voleibalistele românce vor 
susține un turneu de trei me
ciuri în orașele Meissen și 
Berlin. Din lot fac parte prin
tre altele jucătoarele Vanea, 
Pleșoianu. Ivănescu, Colceriu 
și Popovici.

★
Sîmbătă pe stadionul Republi

cii de la ora 19 va avea loc în- 
ttlnirea internațională de box din
tre echipele selecționate ale tine
retului din R. P. Romină și R. 
Cehoslovacă.

★
Campionatul categoriei B 

fotbal programează sîmbătă 
Capitală două întîlniri care 
vor desfășura cu începere de 
la ora 16 pe stadioane dife
rite. Stadionul Republicii va 
găzdui jocul dintre echipele 
Știința București și C-SM. 
Sibiu, iar pe stadionul Dina
mo se vor întîlni echipele Di
namo Obor și S.NM. Con
stanța-

părăsit
D. Ger-

s.

la 
în 
se

(Agerpres) (Agerpres)

Sesiune științifica
a Academiei R. P. R,

în aula Academiei R P. Ro
mine s-au desfășurat, marți, 
lucrările sesiunii științifice a 
Academiei R. P- Romîne, de
dicate sărbătoririi Centenaru
lui unității Italiei — Risorgi- 
mentul — și Unirii Principa
telor Romîne.

La sesiune au participat a- 
cademicieni și membri cores
pondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, reprezentanți ai Mi
nisterului învățămintului și 
Culturii, ai Ministerului Afa
cerilor Externe și alții.

Au luat parte ca invitați 
personalități ale vieții cultu
rale italiene : prof. Vincenzo 
Arangio-Ruiz, vicepreședinte 
al Academiei Naționale „Dei 
Liricei" din Roma, prof. Raf- 
faele Ciasca, director al Insti
tutului de istorie modernă din 
Roma, vicepreședinte al Con
siliului Superior d!n Ministe
rul Instrucțiunii Publice, prof. 
Paolo D'Anteni, membru al 
guvernului regional sicilian, 
președintele Comitetului re
gional sicilian pentru sărbă
torirea centenarului unității 
Italiei, dr. Luciano Luigi Do- 
manti, secretar general al ace
luiași comitet și dr. Girolamo 
Blunda.

Au fost de față Emilio Paolo

ad 
la 
ai

de

Bassi, însărcinat cu afaceri 
interim al Legației Italiei 
București și alți membri 
Legației.

Sesiunea a fost deschisă
acad. A. Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne.

în numele Academiei Na
ționale „Dei Lincei" din Ro
ma, prof. Vincenzo Arangio- 
Ruiz a mulțumit pentru in
vitația de a participa la a- 
ceasliă manifestare destinată 

sărbătoririi unui eveniment 
important în istoria popoare
lor romîn și italian.

în continuarea lucrărilor se
siunii, acad. Andrei Oțetea 
directorul Institutului de Isto
rie al Academiei R. P. Romîne 
a prezentat comunicarea in
titulată „Lupta comună a po
poarelor romîn și italian pen
tru unitate și independență".

în ședința de după-amiază, 
au prezentat comunicări praf. 
Raffaele Ciasca, Nicolae Co- 
rivan, cercetător principal 
la Inși tu tul de istorie a filia
lei Academiei R. P. Romine 
din Iași, și Dan Berindei, cer
cetător principal la Institutul 
de istorie.

Cuvântul de închidere a se
siunii a fost 
Daicoviciu-

rostit de acad. C.

Teatre
TEATRUL DE OPERĂ ȘI 

BALET AL R. P. ROMÎNE: 
Rigoletto (orele 19,30) ; TEA
TRUL DE STAT DE OPERE
TA : Lyslstrata (orele 19,30) ; 
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE" - SALA CO
MEDIA : Ana Karenina (orele 
19,30) ; SALA STUDIO : As- 
cultă-ți inima (orele 19,30) ; 
TEATRUL „C. NOTTARA" — 
SALA MAGHERU ; Pygma
lion (orele 19,30) ; SALA STU
DIO ; Scandaloasa legătură 
dintre domnul Kettlle și 
doamna Monn (ora 20) ; TEA
TRUL „LUCIA STURZA BU- 
LANDRA" - SALA FILIMON 
SÎRBU : Regele și cîinele (o-

rele 19,30) ; TEATRUL C.F.R. 
GIULEȘT1 : Doi tineri din 
Verona (orele 19,30) ; TEA
TRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII - SALA PENTRU TI
NERET : Prima întilnire (o- 
rele 20) ; SALA PENTRU CO
PII : Cocoșelul neascultător 
(orele 18) ; TEATRUL EVRE- 
ESC DE STAT : Ciri biri bem 
(orele 20) ; TEATRUL ,,C. Tă- 
NASE" - SALA SAVOY : Re
vista 62 (orele 20) ; TEATRUL 
ȚĂNDĂRICĂ - SALA ACA
DEMIEI : Harap Alb (orele 
16); SALA ORFEU : Albă ca 
zăpada (orele 16) ; CIRCUL DE 
STAT : Pantomimă pe apă (o- 
rele 20).

Cinematograîe

Numirea noului trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Republicii 

Populare Romîne în Afganistan
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Hora- 
țiu Iancu a fost numit în ca

litate de trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne 
în Afganistan, cu reședința la 
New Delhi. Film distins cu Marele Prem iu la cel de-al II-lea Festival 

Internațional al filmului de Ia Moscova 1961

Aproape de soare : Patria, 
București, Libertății. Vals pen
tru un milion (cinemascop) : 
Republica, Alex. Sahia. Leon 
Garros își caută prietenul : 
Gh. Doja, Flacăra. Familia 
Miannard : V. Alecsandri, I. 
C. Frimu. O zi zgomotoasă 
(cinemascop) : Elena Pavel, 
înfrățirea între popoare, 30 
Decembrie. O familie de re
voluționari : Magheru, Lumi
na. Unde nu ajunge diavolul: 
Central. Garibaldi: Victoria. 
Ziua unei artiste și Din toam
nă pină în primăvară: M. 
Gorki. Palatul de cleștar — 
Poșta aeriană : Timpuri Noi. 
Program special pentru copii: 
13 Septembrie. Dragostea și 
pilotul secund: 13 Septembrie. 
S-a furat un tramvai: Tinere
tului, A. Vlaicu. Dragoste de 
septembrie : Cultural, T. Vla- 
dimirescu- El Hakim ; 8 Mar
tie. Portretul unui necunoscut:

Grivița. Prichindelul : rulea
ză la cinematograful C. Da
vid. Lili : Al- Popov. Munte
le : Vasile Roaită. Săritură în 
zori: Unirea. Genevieve: Arta, 
Miorița. Secțiunea a 5-a: Mun
ca. O întîmplare extraordina
ră (seria I și II) : Popular. Vi
kingii: Moșilor. Marele război 
(cinemascop) : 23 August. 
Război și pace (seria I și II): 
Donca Simo. Bufonul rege
lui : 16 Februarie. Viraj in 
noapte: M. Eminescu. Ulise: 
rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie- Fenix : 8 Mai. Fata 
cu ulciorul : Volga. Pescuito
rii de bureți: Floreasca. Din 
nou dimineața : N- Bălcescu- 
Strada Preriilor : G. Coșbuc. 
Tracul unui actor : rulează la 
cinematografele G. Bacovia și 
Olga Bancic. Cielito Lindo : 
Drumul Serii. Raidul vărgat: 
B. Delavrancea.

11 octombrie 12-13 octombrie 14 octombrie 15 octombrie

Cerul Balticei Două vieți Evdochia învierea
(Seria II) (Seria 1 și II) (Seria 1)



I

Congresul 
organizației 

de tineret din Guineea

La Conakry s-a deschis 
într-un cadru solemn 
cel de-al doilea Con

gres al organizației de tine
ret din Guineea.

Seku Ture, președintele Re
publicii Guineea, a rostit în 
fața delegațiilor îa congres o 
cuvîntare de salut. Raportul 
„Orientarea și organizarea" a 
fost prezentat de Jean Tun- 
kara Faraguet, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Democrat din Guineea.

Raportorul a subliniat prin
tre altele că în prezent cînd 
în Guineea au fost lichidate 
vechile orînduiri coloniale, 
cînd a devenit un stat suve
ran, indepedent, tineretul țării 
participă activ la construcția 
vieții noi, la întărirea cuce
ririlor revoluționare ale po
porului din Guineea. Raporto
rul s-a oprit asupra necesită
ții luptei tineretului pentru li
chidarea analfabetismului, 
moștenire rușinoasă a trecu
tului colonial.

Studeniii iranieni 
împotriva guvernului 

reacționar de la Teheran

Studenții iranieni care în
vață în diferite institu
ții de învățămînt supe

rior din Statele Unite conti
nuă acțiunile de protest îm
potriva politicii de represiune 
și a samavolniciilor dezlăn
țuite de guvernul iranian în 
țară. După cum s-a mai anun
țat studenții iraniei de la New 
York au organizat recent alte 
demonstrații de protest împo
triva politicii represive și 
reacționare a guvernului ira
nian. Astfel, în timpul zilei, 
ei se postează în fața consula
tului general al Iranului, iar 
după ce consulatul se închide, 
rămîn. toată 
consulatului, 
pancarte pe 
următoarele
tate, nu robie!“, 
arestările ilegale în rîndul pa- 
trioților iranieni !“, „în Iran 
sînt încălcate drepturile ele
mentare ale omului" !

noaptea în fața 
Studenții poartă 
care sînt scrise 

cuvinte : ,.Liber- 
„Să înceteze

Patru ani de îa lansarea în LI. R. S. S.
a primului satelit artificial al Pămîntului

Lucrările 
Generale

Adunării 
a O.N.U.

Poporul sovietic—constructor 
al comunismului, 

cuceritor al Cosmosului

Fapte din „Cartea darurilor 
tineretului pentru Congres44

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
în ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 2 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile gene
rale. Vaclav David, ministrul 
Afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace, și-a consacrat cu- 
vîntarea sarcinilor țărilor 
membre ale O.N.U. în ce pri
vește lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial. pentru întărirea păcii. El 
a subliniat necesitatea imperi
oasă a încheierii cit mai grab
nice a Tratatului de pace cu 
Germania.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R. S. Cehoslovace a che
mat Adunarea Generală să-și 
aducă contribuția la rezolva
rea importantei probleme a 
dezarmării generale și totale. 
El a demascat încercările pu
terilor occidentale de a înlo
cui tratativele cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
prin tratative cu privire la 
controlul asupra înarmărilor.

★

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— La sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă 
discuțiile asupra problemelor 
de politică generală. Luînd 
cuvintul la ședința plenară 
din dimineața zilei de 3 oc
tombrie, ministrul Afacerilor 
Externe al Canadei, Green,, a 
subliniat necesitatea regle
mentării urgente, pe calea 
tratativelor, a problemei Ber
linului. Relevînd că princi
pala răspundere pentru re
zolvarea acestei probleme re-

vine U.R.S.S., S.U.A., Angliei 
și Franței, Green a arătat în 
același timp că O.N.U. ar pu
tea participa la rezolvarea ei. 
El a vorbit, printre altele, de 
trimiterea unor 
O.N.U. la Berlin.

Referindu-se la 
dezarmării, Green 
că țările neangajate vor pu
tea avea un „■ 
în tratativele 
probleme.

După aceea 
reprezentantul 
dite, Șukeiry.

Delegatul Arabiei Saudite a 
arătat că în prezent puterile 
occidentale au dezlănțuit o 
campanie calomnioasă împo
triva țărilor participante la 
conferința de la Belgrad. Noi 
nu putem constitui, a decla
rat el, o parte a orchestrei 
puterilor occidentale, care în
cepe să cînte 
și încetează să 
rința lor.

Referindu-se 
germană, Șukeiry a 
că acum nu se poate 
situația creată și faptul exis
tenței celor două state ger
mane.

Șukeiry a subliniat necesi
tatea de a lichida grabnic re
gimurile coloniale în Africa 
și Asia și a ridiculizat decla
rația ministrului Afacerilor 
Externe al Angliei, Home, că 
Anglia acordă de bunăvoie 
independența popoarelor în
robite de ea.

Cu aceasta ședința din di
mineața zilei de 3 octombrie 
a Adunării Generale și-a în
cheiat lucrările.

observatori

problema 
a declarat

,rol constructiv' 
asupra acestei

a luat cuvintul 
Arabiei Sau-

la dorința lor 
cînte după do-

la problema 
subliniat 

ignora

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

In după-amiaza zilei de 2 oc
tombrie a avut loc o ședință 
a Consiliului de Securitate. 
Ordinea de zi preliminară 
prevedea examinarea proble
mei admiterii în O.N.U. a 
Mauritaniei și Republicii 
Populare Mongole.

Intr-o scurtă cuvîntare de
legatul sovietic, V. A, Zorin, 
a subliniat necesitatea exami
nării în primul rînd a pro-

blemei admiterii R. P- Mon
gole — stat care așteaptă re
zolvarea acestei probleme încă 
din anul 1946.

După aceea, la propunerea 
reprezentantului Liberiei șe
dința a luat sfîrșit. Reprezen
tantul Liberiei a spus că sus
pendarea lucrărilor Consiliu
lui va da posibilitate să se 
continue consultările între de
legații.

Școala superioară pentru construcții de mașini din orașul Karl Marx (Republica Demo
crată Germană) pregătește ingineri cu înaltă calificare necesari dezvoltării diferite
lor ramuri industriale. La acest institut studiază circa 2.000 studenți. Fotografia noastră 

prezintă un aspect din timpul desfășurării cursurilor.
Foto : ZENTRALBILD

Am străbătut în 
dimineață un 

î. ■

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : In pofida supe
riorității sale tehnice, Uniunea So
vietică nu a lansat în scopuri 
militare nici un sputnic, nici o 
navă cosmică.

Acest lucru îl reamintește co
mentatorul științific al TASS-ului 
cu prilejul împlinirii a patru ani 
de la lansarea primului satelit 
artificial sovietic al Pămîntului. 
(la 4 octombrie 1957). El subli
niază că oamenii de știință sovie
tici au folosit toate cele 16 lan. 
sări de sateliți artificiali și rachete 
cosmice, inclusiv zborurile lui luri 
Gagarin și Gherman Titov, pen
tru dezvăluirea tainelor Cosmosu
lui.

Comentatorul scrie că dezvol
tarea nemaivăzută a tehnicii so
vietice în domeniul rachetelor a 
constituit o totală surpriză pen
tru Occident. Intr-adevăr, încă 
primul sputnic sovietic (S3,6 kg) 
a fost de șase ori mai greu decît 
primul satelit artificial american, 
lansat cu patru luni după aceea. 
Cel mai greu satelit artificial ame
rican, „Courier l-B" a cîntărit 225 
de kg in timp ce sputnicul 
tic lansat în februarie 1961, 
tarif 6.483 kg.

Cu ajutorul sateliților și
telor oamenii de șfiinfă sovietici 
au făcut o serie de descoperiri 
științifice importante. Au fost des
coperite centurile de radiații în 
jurul Pămîntului, au fost efectuate 
observații valoroase asupra rolu
rilor de meteoriți, razelor cosmi
ce, au fost completate substanțial

sovie- 
a cîn-

rache-

cunoștințele în domeniul meteo
rologiei și climatologiei.

lată principalele etape ale cu
ceririi Cosmosului 
menii sovietici.

Primul sputnic 
(1957). Greutate —

Al doilea sputnic

de către oa-

(4 octombrie 
83,6 kg.
(3 noiembrie 

(1957). Greutate — 508,3 kg.
Al treilea sputnic (15 mai 1958). 

Greutate — 1.3.27 kg.
Prima rachetă cosmică (2 ianua

rie 1959). Greutate — 1.472
A doua rachetă cosmică 

septembrie 
.1.511 kg.

A treia i 
tom brie 
1.553 kg.

Prima navă cosmică-satelit 
mai 1960). Greutate — 4.540

A doua navă cosmică-satelit I 
august 1960). Greutate—4.600

A treia navă cosmică-satelit' 
decembrie 1960). Greutate 
4.563 kg.

Un sputnic artificial greu 
februarie 1961). Greutate 
6.483 kg.

Un sputnic artificial greu ( 
februarie 1961).

A patra navă cosmică-satelit (9 
martie 1961). Greutate—4.700 kg.

A cincea navă cosmică-satelit 
(25 martie 1961). Greutate — 
4.695 kg.

Nava satelit .,Vostok-1“ (12 
aprilie 1961), avind la bord pe 
aviatorul cosmonaut luri Gagarin. 
Greutate — 4.725 kg.

Nava satelit „Vosfok-2" (6 au
gust 1961, avind la bord pe avia
torul cosmonaut Gherman Titov. 
Greutate — 4.731 kg.

1959) Greutate

kg. 
(12

multe 
care 

viitor, 
reali-

pe carnetul prietenului meu 
sovietic nu mai are nevoie 
de comentarii, ci 
de un mic adaos, 
depou s-a inaugurat 
trecute și o nouă 
sitato populară cu facultăți 
de cunoștințe tehnice, politi
ce, artistice. 800 de tineri 
înscris în anul I.

Și comsomoliștii de la 
nele „Kalibr" învață. De 
totul nu constă numai în a în
văța, ci în aplicarea cunoș
tințelor căpătate. Băieții din 
brigada lui Alexandr Duda
rev au hotărît să mecanizeze 
cu forțe proprii procesul de

cel mult 
Pe lingă 

zilele 
univer-

s-au

uzi- 
fapt

rachetă cosmică (4 
1959). Greutate

oc-

(15 
kg. 
(19 
kg. 

(1

(4

(12

Fiecare zi trăită în mij
locul realității sovietice 
constituie un prilej de 

adevărată admirație pentru 
realizările constructorilor co
munismului. Există in viața 
oamenilor sovietici atita do
rință de a construi, de a 
creia, incit și cuvintul „ad
mirație", pare insuficient 
pentru a caracteriza senti
mentul ce-I trăiești aici, in 
Uniunea Sovietică. Marea 
discuție ce se desfășoară 
pe întregul continent sovie
tic în legătură cu proiec
tul de Program al P.C.U.S. 
a dat la iveală foarte 
propuneri interesante, 
denotă încredere în 
optimism, hotărîre de a 
za cele propuse.

— Noi, ziariștii sovietici, ca 
de altfel și voi, colegii noștri 
din țările frățești, socialiste, 
îmi spunea zilele trecute un 
confrate sovietic, avem ma
rea fericire de a înregistra 
fapte minunate ale drumului 
spre comunism. Unii ar putea 
spune că ziaristul nu înregis
trează doar faptele. Ei bine, 
eu personal sînt mai mult 
decît bucuros că în carnetul 
meu de însemnări se află 
înșirate simple știri, zeci de 
știri despre fapte obișnuita pe 
care le-aș numi totuși isto
rice.

Oare mai are nevoie da 
comentarii deviza brigăzilor 
comsomoliste de Ia Depoul 
Moscova-triaj, care pcartă 
înaltul titlu de colectiv al 
muncii comuniste : „Ai termi
nat lucrul, nu pierde timpul 
degeaba, te așteaptă școala, 
institutul, biblioteca, teatrul, 
clubul 11

Faptul acesta înregistrat

al

în întîmpinarea 
Congresului 

XXîl-lea al P.C.U.S.

EVENIMENTELE DIN SIRIA
• Conferința de presă a primului ministru Kuzbari ® Populația 

egipteană este evacuată din țară • Declarația Iui Nasser 
Ja întrunirea organizată de Federația studenților arabi

DAMASC 3 (Agerpres). — 
După cum 
pondentul 
agenției Associated Press, la 
2 octombrie primul ministru 
al Siriei, Kuzbari, a ținut o 
conferință de presă în cursul 
căreia a declarat că „guvernul 
lui va conduce Siria pe o 
linie de neangajare între 
Occident și Răsărit și va în
treține relații cu oricare țară 
care îi va întinde o mînă de 
prietenie". Kuzbari - relatea
ză agenția — a exclus orice 
posibilitate de continuare a 
federației cu Egiptul în cadrul 
R.A.U.

Referindu-se la guvernul de 
tranziție care a fost desemnat, 
el a subliniat că acesta și-a 
propus să rămină Ia conducere 
timp de maximum patru luni 
„pentru a pregăti alegerile și 
viața parlamentară". Kuzbari 
a afirmat că intenționează „să 
instituie în Siria o viață de
mocratică", și că va încuraja 
investițiile de capital, atît 
intern cît șî străin - în special 
din țările arabe.

Kuzbari a declarat că în 
țară domnește liniște. El a 
arătat că „pentru moment 
activitatea politică este inter
zisă pînă cînd guvernul va 
hotărî dacă alegerile vor avea 
loc pe o 
Kuzbari a 
serviciului 
închis, iar 
împreună cu conducătorul a- 
cestui serviciu, colonelul Ab
dul Hamid Serraj, care pro-

transmite cores- 
din Damasc al

bază de partide", 
declarat că sediul 
de spionaj a fost 
agenții săi arestați

DE LA SACHSENHAUSEN LA POTSDAM

rA,

întîlnire cu istoria
această 
itinerar 

4 * cuprins între Sachsen
hausen și Potsdam. Nu sînt 
prea mulți kilometri. Doar 
vreo 70. Dar drumul acesta ce 
șerpuiește prin sate calme și 
orășele cu străzi înguste și 
cu clădiri ce păstrează sem
nalmentele vremii, printre pă
durici răcoroase, invită la 
meditație. Este într-un fel o 
călătorie în paginile istoriei, 
a unei istorii ce s-a consu
mat sub ochii noștri și pe 
care nu o putem privi doar 

a

„Nu vom uita aceasta nicio
dată...".

Da, nu vom uita aceasta ni
ciodată. Gîndurile acestea le 
citeam pe fețele tuturor par- 
ticipanților la pelerinaj. Ele 
exprimau totodată fermitatea, 
hotărîrea de a lupta cu toate 
forțele lor pentru ca să se 
pună stavilă noilor planuri 
agresive ale militariștilor, re
vanșarzilor de la Bonn. La 
monumentul închinat celor 
morți de la Sachsenhausen au 
fost depuse zeci de coroane. 
Delegația U.T.M., condusă de

Ne revin In minte 
zguduitoare ale fă- 

Ne de-

asfaltată, 
imaginile 
rădelegilor fasciste, 
părtăm de Sachsenhausen și 
ne apropiem de Potsdam. Ne 
depărtăm de imaginea unei 
epoci și ne apropiem de alta.

Se găsesc la Potsdam mi
nunate creații arhitectonice, 
strălucitoare în frumusețea lor 
dăltuită 
te care 
vizibile 
numele 
este asociat în primul rînd de 
aceste bijuterii arhitectonice.

în piatră, palate pes- 
secolele și-au lăsat 
urme. Dar după 1945, 
Potsdamului nu mai

babil urmează să fie judecat. 
El a adăugat că noul regim a 
găsit 3000 de persoane ares
tate ilegal, majoritatea lor fi
ind eliberate.

★
BEIRUT 3 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, mai multe per
sonalități politice siriene au 
dat publicității un manifest în 
sprijinul guvernului Kuzbari.

Documentul este semnat de 
Haled el Zaem și Sabri A- 
sali, foști președinți ai guver
nului sirian, Akram Horani, 
fosț vicepreședinte al R.A.U., 
Salah Bitar, fost ministru al 
Orientării Naționale a R.A.U. 
și alții.

în același timp, potrivit a- 
cdeiași agenții, incepind de 
la 1 octombrie intre Beirut și 
Cairo funcționează un adevă
rat pod aerian pentru a eva
cua pe egiptenii din Siria.

★
CAIRO 3 (Agerpres) TASS 

transmite : La Cairo a avut

stu-loc un mare miting al 
denților de la universitate la 
care președintele Nasser a 
vorbit despre evenimentele din 
Siria. Arătând că evenimente
le din Siria au dat o lovitură 
naționalismului arab, Nasser 
a chemat tineretul la conti
nuarea luptei pentru realiza
rea unității arabilor. „Aceas
tă retragere, a spus președin
tele, trebuie să devină un mo
ment de cotitură pentru mo
bilizarea unor puternice forțe 
în vederea luptei împotriva 
reacțiunii".

curățire a detaliilor pentru 
aparatajul de măsură și con
trol executat Ia comanda uzi
nei de rulmenți nr. 1 din Mos
cova. Noua instalație e a- 
proape gata. Iată despre ce 
vor scrie comsomoliștii uzinei 
în cartea darurilor pe care ti
neretul din Moscova a hotă- 
rît să o trimeatâ Congresului 
al XXIMea al P.C.U.S.

Miile și miile de pagini ale 
acestei cărți vor cuprinde 
cele mai minunate intîmplări 
și vor avea sute de mii de 
eroi.

Studenții Institutului de 
construcții „Kuiblșev" au ho- 
tărît să povestească cum 
șs-au petrecut ei vara în în
depărtata lakuție. într-un col
țișor al acestei republici au
tonome, pe rîul Vilini, a apă
rut în luna iulie un nou oră
șel. Hărțile nu l-au înregistrat. 
Era orașul Misiisk. Numele i 
s-a dat după inițialele institu
tului 7" 
stroitelnîi institut imeni 
bîșeva). „Casele" 
corturi încăpătoare 
dimineața șî seara 
cîntecul și veselia, 
corturi era liniște, 
orășelului (129 de 

taiga, alături

(Moscovschi Injinerii 
Kui- 

erau niște 
în care 
răsunau 

Ziua în 
Populația 
studenți) 

delucra în 
muncitorii Trustului de cons
trucții speciale.

— A fost o vara minunată, 
povestea Igor Kamarov, se
cretarul comitetului de coaso- 
mol al institutului. Nu numai 
că i-am ajutat pe constructori 
dar ne-am cunoscut mai bine, 
am legat prietenii, ne-am că
lit. Cred că nu vom uita toată

viața această vară minunată. 
Realizările noastre le-am în
chinat celui de-al XXÎI-lea 
Congres al P.C.U.S.

în cartea darurilor pentru 
Congres vor fi înscrise fapte 
din viața de zi cu zi. Vom 
citi acolo și numele Zinei Po
pova de la Fabrica de cea
suri nr. 2. Anul trecut a termi
nat școala medie tehnică iar 
acum lucrează la banda ru
lantă. împrenuă cu colegele 
ei, Zina a hotărît să îndepli
nească norma de 7 ore în nu
mai 6. La început a fost poate 
mai greu. Acum însă planul 
zilnic se îndeplinește cu... 
punctualitate, în 6 ore. Gra
ficul Zinei Popova o ia zilnic 
cu o oră înainte. între aceste 
două înțelesuri ale „preciziei" 
nu există însă nici 
cere. Dimpotrivă 1

Desigur că cei 
scrie peste ani și 
țării sovietice 
material bibliografic și rîn- 
durile cărții darurilor pentru 
Congresul al XXÎI-lea. Ei vor 
putea citi că tinerii proiec- 
tanți da la Institutul „Hidro- 
proect" au dat o contribuție 
activă la îndeplinirea anga
jamentului luat de institut în 
cinstea Congresului : definiti
varea proiectului hidrocentra
lei Nijne-Kamskaia. Aici, în 
încăperile acestea luminoase, 
comsomoliștii au lucrat la 
proiectarea canalului Mos- 
cova-Volga ; cei care au in
trat în rindurile Comsomolu- 
lui în anii reconstrucției țării 
după Marele Război pentru 
Apărarea Patriei 
tot la aceste mese 
rectul giganticelor 
traie „Lenin" și „. 
Congres al P.C.U.S." de pe 
Volga. Și iată azi o nouă 
victorie : unul din obiec
tivele care vor intra în func
țiune în actualul septenc1 este 
proiectat. Hidrocentrala de 
pe Kama va mări puterea sis
temului energetic al Federa
ției Ruse cu 1.590.000 de l:w.

Peste mai puțin de două 
săptâmîni Congresul al XXÎI- 
lea al P.C.U.S. își va începe B 
lucrările. Pînă atunci în filele 
cărții acesteia minunare se 
vor mai adăuga noi și noi 
fapte care vor slăvi tineretul 
sovietic, po coinsomoliștiî din 
deceniul al șaptelea al seco
lului XX, pe cei care alături 
de întregul popor sovietic 
construiesc comunismul.

AL. STARK 
Moscova, 3 octombrie 1961

o contrazi-

care vor 
ani istoria 

vor folosi ca

au lucrat 
i Ia pro- 

hidrocen- 
,Al XXÎI-lea

decLara-

★

NEW YORK 3 (Agerpres). 
Corespondentul din Washing
ton al ziarului York Ti
mes'. referindu-se
țiile unor persoane oficiale 
americane, relatează că, după 
toate probabilitățile, în urmă
toarele cîteva zile S.U-A. vor 
recunoaște noul guvern al Si-

Ministrul R.P. Romîne în Japonia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

TOKIO 3 (Agerpres). — La 2 
octombrie Ion Obradovici, trimis 
extraord’nar și ministru plenipo-nar 

' Ri

Sale împăratul Japon ei, Hirohrto.
La solemnitate au luat parte 

Zentaro Kosaka, ministrul Aface
rilor Externe, și oficialități ale 
Casei imperiale.

Cu prilejul depunerii scrisorilor, 
ministrul R. P. Romîne a exprimat

Jatx

dorința guvernului romîn de a 
dezvolta relațiile amicale intre 
R. P. Romină si Jaocr ia si a t-ans-

cu meticulozitatea rece 
cercetătorului științific.

La Oranienburg, la capătul 
unei străduțe cu case puține, 
străjuite de copaci, partici- 
panții la Intîlnirea organiza
țiilor de tinerent din Europa 
în sprijinul reglementării paș
nice a problemei germane au 
întîlnit zidurile de piatră ce
nușii ale unui cumplit loc de 
supliciu : lagărul morții Sach
senhausen. Larma tinerească 
s-a stins. La Sachsenhausen 
totul amintește de ceea ce a 
însemnat barbaria hitleristă. 
După primii pași, ne cutremu
răm cînd ailăm că fiecare 
metru de pămînt este aci un 
mormînt. 200.000 de victime 
ale fascismului a cunoscut 
Sachsenhausen-ul. Intr-o fos
tă baracă ni s-a rulat un film 
despre ororile hitleriste din 
lagăr. Este un film pe care 
toți oamenii ar trebui să-l 
vadă pentru a înțelege exact 
ce a reprezentat fascismul.

Cine sînt criminalii de 
Sachsenhausen ? Aparatul 
filmat i-a adus pe ecran, 
voce din sală sparge 
cerea grea, apăsătoare, spu- 
nînd că ei trăiesc liberi în 
statul de la Bonn.

Ultimele secvențe ale filmu
lui. Vocea crainicului spune :

la 
de 
O 

tă-

Prin telefon de la trimisul nostru special

tovarășul Virgil Troiin, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor, a depus 
o coroană pe panglica că
reia scria: „Tineretul romîn 
cinstește memoria victimelor 
fascismului".

Un miting scurt și emoțio
nant s-a desfășurat nu de
parte de locul în care o ins
cripție amintește că acolo se 
afla subsolul unei clădiri în 
care se aplicau cele mai ra
finate metode de ucidere a 
oamenilor. Vorbește Jiri Peli- 
kan, președintele U. I. S., 
Werner Lamberz, reprezentant 
al Tineretului Liber German, 
precum șl reprezentanți ai ti
nerilor polonezi și italieni. Cu 
emoție este ascultată cuvîn- 
tarea lui Andrei Hebergrad, 
fost deținut la Sachsenhau
sen. Aceeași idee străbate 
cuvîntările : trebuie făcut to
tul spre a bara drumul celor 
ce vor să readucă omenirea 
în întunecimea nopții hitle- 
riste.

Autobuzele confortabile ne 
poartă grăbite pe șoseaua

ci de faptul că aci într-o ca
meră de o eleganță sobră a 
palatului „Cecilienhof“ s-a 
stabilit soarta Germaniei de 
după războL Priveam masa 
de lucru a conducătorilor 
marilor puteri de la „Cecilien- 
hof“. La această masă s-a 
stabilit că Germania postbe
lică trebuie să iie un stat uni
tar, democratic și pașnic. Dar, 
chiar alături, în cabinetul de 
lucru al delegației americane, 
se elaborau planurile de 
scindare a Germaniei. Iar 
mai tîrziu, în Occident acordu
rile semnate aci, în locul pe 
care îl vizităm acum, au fost 
declarate drept simple pete
ce de hirtie.

Un ghid ne arată unul din 
fotoliile pe care au stat a- 
tunci conducătorii marilor pu
teri. O bucățică de lemn a 
fost tăiată de un ziarist ame
rican. Dorea, afirma el, să 
aibă o amintire de la istorica 
conferință. Păcat 
cum conducătorii 
nu mai vor să-și 
de angajamentele 
dam.

Umbrele nopții au 
peste oraș. De pe 
uneia

însă că a- 
occidentali 
amintească 
de la Pots-

coborît 
treptele 

din intrările în cele-

brul palat „Sanssouci" partici- 
panții la intîlnirea organiza
țiilor de tineret din Europa 
privesc o demonstrație cu tor
țe a tineretului. Mii de tineri 
rostesc într-un singur glas : 
„Freundschaft" („Prietenie"). 
Coloane nesfîrșite. Tineri ale 
căror fețe, luminate de torțe, 
capătă o severă expresie de 
fermitate și hotărîre. Deodată 
în coloane, descoperim doi 
tineri invalizi în cărucioare. 
Erau poate niște copilandri 
cînd în ultimele zile de război 
hitleriștii i-au schilodit pentru 
totdeauna. In seara aceasta 
ei poartă pancarte pe care 
este scrisă chemarea de a se 
împiedica repetarea zilelor 
groaznice ale războiului, de 
a-i înfrîna pe revanșarzii de 
la Bonn.

La lumina reflectoarelor, în 
marele parc al orașului, are 
loc un miting la care iau par
te 10.000 de tineri. Ei salută 
cu căldură cuvîntările rosti
te de Pierro Pieralli, președin
tele F.M.T.D., și de reprezen
tanți ai tineretului 
francez și din R. D. Germană. 
Mitingul se desfășoară într-o 
atmosferă caldă, sub semnul 
aprobării depline a hotărîri- 
lor Întîlnirii organizațiilor de 
tineret din Europa. Răsună 
numeroase lozinci în sprijinul 
încheierii Tratatului de pace 
cu Germania, pentru normali
zarea situației din Berlinul 
occidental.

Noaptea tîrziu ne-am în
dreptat spre Berlin. Dar cei 
cîteva zeci de km. pe care 
i-am străbătut pe pămîntul 
german între Sachsenhausen 
și Potsdam ne stăruiau pe 
ecranul memoriei. A fost o 
adevărată întîlnire cu istoria, 
cu o istorie pe care oamenii 
au învățat-o pe băncile as
prei școli a vieții.

EUGENIU OBREA

sovietic,

Berlin, 3 octombrie 1961
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Anglia : Fotografia de mai sus, reprodusă după ziarul londonez „Daily Express" în
fățișează un aspect din cursul unei demonstrații pentru pace, împotriva cursei înarmări
lor, pentru tratative — demonstrație pe care poliția engleză încearcă s-o împrăștie cu 

brutalitate.

Chombe „se supără“ 
iar O.N.LL tace concesii...

ELISABEȚHVILLE 3 (Ager
pres). Agenția France Presse 
anunță că tratativele dintre 
comandamentul O.N.U. și se- 
cesioniștii katanghezi au fost 
suspendate marți ca urmare a 
faptului că Chombe a inter
zis accesul comisiei militare 
mixte la Jadotville.

Corespondenții de presă oc
cidentali sînt de părere 
că, prin ruperea tratativelor, 
Chombe vrea să-și manifeste 
„supărarea în legătură cu 
faptul că nu a fost crezut 
atunci cînd a afirmat în ciuda

evidenței că în Katanga nu ar 
mai exista mercenari străini.

In același timp, sub ochii 
îngăduitori ai comandamentu
lui O.N.U. mercenarii din Ka
tanga antrenează trupele lui 
Chombe, pregătindu-le în ve
derea unei agresiuni de mare 
amploare împotriva Congou- 
lui.

Ziarele 
poldville 
probarea
tărăgănare a rezolvării 
blemei katangheze de 
comandamentul O.N.U.

care apar la Leo- 
își exprimă deza- 

față de nepermisa 
pro- 

către
I

Sa e j. penn prosoe- -are s 
poporului japonez.

Împăratul Hirohito a răspuns că 
privește cu satisfacție dezvoltarea 
relațiilor de priefenie dintre Ja
ponia și R. P. Romînă și a trans
mis urări de sănătate președinte
lui Consiliului de Stat al R.P.R.

Maurice Thorez 
despre situația ac&ualâ 

din Franța
PARIS 3 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul la Plenara 
C.C. al P.C.F, Maurice Tho
rez, secretarul general al 
Partidului Comunist Francez, 
a vorbit despre problema ger
mană și despre situația ac
tuală din Franța.

Subliniind că reînvierea mi
litarismului și revanșismului 
german reprezintă o mare 
primejdie pentru pace în în
treaga lume și în special pen
tru Franța, secretarul gene
ral al P.C.F. a constatat că 
mulți francezi nu își dau încă 
seama de această primejdie. 
In legătură cu aceasta, 
Maurice Thorez, a subliniat că 
poporului francez îi revine o 
mare răspundere în ce 
vește preîntâmpinarea 
nou război.

In continuare Maurice 
rez s-a ocupat de probleme in
terne. Secretarul generai al 
P.C.F. a arătat că, după trei 
ani de la venirea la putere a 
lui de Gaulle, mulți francezi 
constată că guvernul nu nu
mai că nu a rezolvat nici o 
problemă, ci, dimpotrivă n-a 
făcut decît să le agraveze.

Maurice Thorez a relevat 
că în prezent multe partide, 
care în trecut sprijineau re
gimul de Gaulle, se pronunță 
acum împotriva lui.

Thorez a declarat că Parti
dul Comunist este gata să co
laboreze cu toți oamenii, cu 
toate partidele și grupările po
litice, care își propun ca țel 
reorganizarea democratică a 
instituțiilor publice, lichidarea 
complotului fascist, restabili
rea păcii în Algeria, consoli
darea păcii în lume.

ppscurfWE^n
MOSCOVA. — Prezidiul So

vietului Suprem al U.R.S.S. a 
decernat în legătură cu împli
nirea a 80 de ani și pentru 
marile servicii aduse Partidu
lui Comunist și statului sovie
tic lui Otto Kuusinen, mem
bru al Prezidiului p.C. 
P.C.U.S., secretar al C.C. 
P.C.U.S., titlul de Erou
Muncii Socialiste, înmînindu-i 
Ordinul Lenin și Medalia de 
aur „Secera și ciocanul".

MOSCOVA. — Anastas 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C, al P.C.U.S., prim vi
cepreședinte al Consiliului de

al 
al 
al

pri- 
unui

Tho-

Ppscurt\
Miniștri al U.R.S.S., conduce 
delegația de partid și guverna
mentală 
pleca la 
ticipa la 
jul celei
a Republicii Democrate Ger
mane.

a U.R.S.S. care va 
Berlin pentru a par- 
festivitățile cu prile- 
de-a 12-a aniversări

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că Henri Alleg, 
ziarist democrat din Algeria, 
a evadat la 2 octombrie din 
spitalul închisorii din Rennes. 
Alleg a evadat în zorii zilei 
la ora 4, după ce a înlăturat 
gratiile de la o fereastră.
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