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Citifi

„Harnică, pricepută, disci
plinată, iruntașă44 iată cum 
est» caracterizată tînăra 
filatoare Rita Schneider, 
de la întreprinderea „Li
bertatea” din Sibiu, pe 
care o vedeți în fotografie.

Practica
viitorilor muncitori

La Onești* 
Borzești

Pe șantierul noilor obiecti
ve ale marelui complex pe- 
tro-chimic de la Qnești-Bor- 
zești lucrările de construcție 
se desfășoară într-un ritm 
susținut. La combinatul de 
cauciuc sintetic și produse 
petrochimice, de exemplu, sta
diul de execuție este avansat. 
Montajul utilajelor la cele 14 
obiective principale ale sec
ției de fenol-acetonă a fost 
terminat, executîndu-se acum 
finisări în vederea începerii 
rodajului. In celelalte secții se 
lucrează din plin la monta
rea utilajelor. Pînă în pre
zent în întregul combinat a 
fost montat mai mult de 85 
la sută din utilajul prevăzut.

regătirea profesiona-
’ lă înaltă, la nivelul
JFJ sarcinilor puse de

producție 
o temeinică 
fundare a tehnicii și 

tehnologiei înaintate a bazelor 
științifice ale acestora, paralel cu 
sfăpînirea celor mai eficiente me
tode de mînuire a mașinilor și 
agregatelor. In formarea acestor 
cunoștințe și deprinderi complexe 
un element fundamental, esențial 
îl constituie organizarea științifică 
și desfășurarea rodnică a practi
cii în producție a ucenicilor din 
școlile profesionale și a elevilor 
din școlile tehnice pentru munci
tori de înaltă calificare.

in secțiile fabricii sau uzinei, pe 
șantierele de construcții, viitorii 
muncitori își încep activitatea 
după ce au fost inițiali în atelie- 
rele-școală în primele taine ale 

i, și-au însușit o serie de 
i și deprinderi ; de-ab-a 
xsă ei vor 
producție* 

ermasăera spec - că 
și muscă creanoa-e
:: «e.s sa —ucc 
eă pot czsoeșre < 
-ooemi, — e'ocee ce muscă a-e 
fruntașilor in producție, pot mâ
nui ei înșiși această minunată teh
nică. Este deci o perioadă deter
minantă pentru formarea profe
sională a viitorilor muncitori. Și 
pe această linie organizațiile 
U.T.M. din școlile profesionale și 
tehnice, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile pe lingă ca-e func
ționează aceste școli, coliebora-ea 
sfrînsă între aces-ea eu ui rol de 
mare

In sec- e Uzinelor „Steagul 
roșu* din Brașov lucrează unăr 
la unăr cu minatorii s_re și s.-e 
de ucenici și elevi 
nice. Sînt utilizate, 
specificul secțiilor, 
individuală alături 
cît Și instruirea în 
găzi de muncitori. 
U.T.M. al uzinelor

presupune 
apro-

meserie:
pr.ceper 
acer- in

3c e-
• o-i

ai șco?>i teh- 
to fincț.e c» 
a*ît instruirea 
de muncitori 

echipe și bri- 
Comitetul 

a recomandat

Alte

Muncitor
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Așa cunoaștem 
gospodăria 
colectivă I

Din metodele folosite de 
organizațiile U- T. M. în 
munca politică de populari
zare a rezultatelor G.A.C.

ca muncitori-instructori pe cei mai 
buni tineri — fruntași în producție. 
De asemenea, ucenicii și elevii 
sînt cuprinși în componența mul
tor brigăzi din sectoarele de mon
taj. Avantajele instruirii ucenicilor 
alături de muncitorii fruntași în 
producție sînt evidente : alături 
de posibilitatea însușirii în acest 
fel a metodelor înaintate de mun
că, ucenicii și elevii pot cunoaște 
în mai mare măsură, din explica
țiile instructorului, principiile știin
țifice ale funcționării mașinilor 
moderne, liniilor automate ele. în- 
trucîf majoritatea acestor munci
tori au studiat și studiază ei în
șiși temeinic lucrările științifice de 
specialitate și urmează, de ase
menea, cursurile școlilor medii 
serale. Faptul că sînt tineri, le 
permite să stabilească un contact 
apropiat de prieteni puțin mai în 
vîrstă cu ucenicii și elevii, ceea 
ce stimulează, de asemenea, dra
gostea 
—cncă

Sub 
aart-d

acestora pentru locui da 
și meseria a.easă 
nc-jmarea corntehaui de 
ti L*zne<cr _S<e»gU roșu* 
ari orgarza-e- U.T.M. an 

î teas-ă Har» uznă a eouczt esr- 
fel pe tmer.i mmchon incit ma- 
-ea majoritate a acestora consi
deră contribuția lor proprie 
la pregătirea ucenicilor și elevi
lor drept o condiție de bază a 
dezvoltării — în perspectivă a în
treprinderii.

Organizată în acest fel practica 
în producție oferă un cîmp larg 
pentru formarea viitorilor munci
tori în spiritul răspunderii pentru 
ca-tatea produselor pe care la 
eiecură, perm, c-ere-ee produc- 
r-rttățd rxnci și reducerea cor.. 
- —jă a prețului de cost. Sub ti- 
dnmarea Instructorilor maiștri și 
muncitori-instructori, ucenicii izbu
tesc să execute în bune condiții 
instalații complete la stațiile de 
forță, montaje generale la auto
camioane etc.

Numeroși sînt ucenicii care se 
evidențiază încă de pe acum prin

ner.i

contribuția lor la realizarea unor 
produse de calitate, aplicarea 
unor metoote înaintate de muncă 
a unei tehnologii moderne. Bună
oară, la turnătorie ucenicii din 
brigada de tineret condusă de 
maistrul Vaier Dumitru au reușit să 
dea numai șarje de calitate și să 
realizeze o scădere apreciabilă a 
prețului de cost pe tona de me
tal turnat. Alături de muncitorii 
care au contribuit ca linia de pre- 
montaj să atingă unul dintre cei 
mai mari indici de productivitate 
au dat rezultate deosebite nu
meroși ucenici cum sînt Costel 
Florea și Aurel Băcăin.

Grija aceasta pentru asigurarea 
unor condiții de practică în uzină 
care să le permită ucenicilor și 
elevilor să folosească totalitatea 
orelor de praciică pentru o mun
că efectivă, creatoare, efectuarea 
științifică a instructajului lor prin 
rotați» Ia principalele puncte ca 
lucru a făcut ca ucenicii să cu
noască larg avantajele unor ne 
toc» taaÎT-3*e de muncă strmu- 
lindu-i mai e es pe elevii școlii 
•er.-. ce — să par'icpe direct la 
introducerea unor asemenea me
tode in uz nă. în acest domeniu 
organizația U.T.M. a grupului șco
lar „Steagul roșu44, sprijină larg 
inițiativa conducerii școlii de a 
propune elevilor din școala teh
nică drept teme pentru lucrările 
de control și de absolvire exe
cutarea a diferite inovații și rațio
nalizări, popularizate în fișele In
stitutului de documentare tehnică 
astfel ca acestea să poată fi a-

Pe șantierul Combinatului 
Chimic muncitorii montează 
ultimele utilaje la secțiile de 
clorură de aluminiu, clorură 
de metilen. și gramazon-

Pentru continuarea lucrului 
pe timp de iarnă pe șantie
rele din Onești se fac acum 
o serie de lucrări printre care 
închiderea completă a halelor, 
verificarea instalațiilor de în
călzire, aprovizionarea cu ma
teriale și haine de protecție. 
De asemenea pe toate șantie
rele se urgentează executarea 
lucrărilor exterioare-

(Agerpres)

AL. CIUCA

(Conrin uc-e in pag. a 3-a)

terenuri erodate
vor rodi

agricole coîn gospodăriile 
lcctive din comunele Muntenii 
de Jos și de Sus, Tanacu. Băl- 
teni și în alte sate ale regiunii 
Iași au fost amenajate în ve
derea plantării în toamna a- 
ceasta cu pomi fructiferi noi 
terenuri erodate. Asemenea 
lucrări se fac în multe alte 
gospodării colective din regiu
ne. Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi astfel puse în valoare prin 
amenajări și plantări cu pomi 
fructiferi și viță de vie 1800 ha 
terenuri erodate. în anii ur
mători lucrările de prevenire 
și combatere a eroziunii solu
lui în regiunea Iași vor fi 
mult extinse-

în regiunea Argeș, unde s-a 
dobîndit o experiență va
loroasă în organizarea și exe
cutarea lucrărilor de preve
nire și combatere a eroziunii 
solului, au fost puse în va
loare în ultimii 5 ani 17-000 
ha. terenuri erodate prin a- 
menajarea și plantarea lor cu 
pomi fructiferi.

Lucrările de prevenire și 
combatere a eroziunii solului 
se desfășoară în prezent pe 
200 de șantiere deschise 
în regiunile Galați, Dobrogea, 
Oltenia, Banat, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și altele. în 
care terenurile sînt supuse 
eroziunii. In toamna aceasta 
se lucrează la terasarea a 1000 
ha teren pentru plantări de 
viță de vie și se fac diferite 
lucrări pe 3000 ha pe care 
vor planta pomi fructiferi.

Cu aceste terenuri anul 
cesta se recuperează și
redau agriculturii încă 18.500 
ha terenuri erodate pe care 
se plantează pomi fructiferi și 
viță de vie.

se

a-
se

(Agerpres)'

Fabrica de zahâr de la 
Luduș : vedere a unuia din 

cuptoare.

Pentru otelăriile -> 

patriei
1.300 tone

E duminică dimineața.
Locuitorii cartierului llie 

Pintilie din Iași, cei din Ga- 
lata, Frumoasa, Nicotină știu 
că peste cîteva ore vor veni 
tinerii după fier vechi. S-au 
obișnuit cu ei cu Dumitru 
Munteanu, Constantin Iftimie, 
Constantin Holban de la Ate
lierele de reparat material 
rulant. Aproape că nu este 
duminică în care să nu-i vezi 
pe acești tineri mergînd să 
colecteze fier vechi.

<- Fac treabă bună băieții 
- i-am auzit spunînd pe 
mulți locuitori din cartier.

Intr-adevăr, fac treabă 
bună. Anul acesta în 8 luni 
tinerii din cadrul Atelierelor, 
încadrați în 20 brigăzi ute
miste de muncă patriotică au 
colectat 1.300 tone metale ve
chi, cu 100 de tone mai mult 
decît se angajaseră să colec
teze în întregul an. Intr-un 
raport aflat la comitetul 
U.T.M. afli că tinerii din 
secția locomotive s-au anga
jat să colecteze 80 tone și au 
colectat 160, cei din secția 
fierărie și-au depășit și ei 
angajamentul cu 10 tone. Toa
te acestea se datoresc înțele
gerii de către tineri a nece
sității colectării și expedierii 
fierului vechi oțelăriilor pa
triei. Rezultate bune a obținut 
și brigada de muncă patrio
tică condusă de strungarul 
Marin Năstase care a colec
tat și a trimis anul acesta o- 
țelăriilor 96 tone fier vechi 
iar brigada lui Dumitru Mun
teanu de la vagoane 72 tone.

LIDIA POPESCU

Peste 100 de elevi-ucenici 
fac practică la întreprin
derea „Electro ap arataj" 
din Capitală. Iată-1 în foto
grafie pe comunistul Mitu 
Alexandru dîndu-le cu dra

goste explicații.
Foto : AGERPRES

în regiunea Banat

Soi construcții

de
Vechiul obicei da 

a se înscrie pe fa
țada caselor țără
nești anul construi
rii lor se păstrează 
și acum în Banat. 
Ridicîndu-și noi lo
cuințe cu veniturile 
realizate în gospo
dăria colectivă, ță
ranii colectiviști din 
Lenauheta. Biled, 
Șandra, Beșenova 
Nouă, Pedu Nou,

case țărănești
Satchinez, Cenad 
au respectat tradi
ția înscriind pe fa
țada caselor lor a- 
nul când le-au con
struit ; *1961. în to
tal to satele regiu
nii Banat au fost 
ridicate în acest an 
1500 de case.

Ritmul construe 
țtilor de case țără
nești a crescut o- 
dată cu colectiviza

rea agriculturii co
munelor din Cîm- 
pia Banatului. Tot
odată, în ultimii 3 
ani, colectiviștii din 
Banat și-au cumpă
rat 14.000 garnituri 
de mobilă, 25.000 
aparate de radio, 
50.000 de biciclete 
și peste 5.000 de 
motociclete și mo
torete.

(Agerpres)

Navigînd pe Dunăre.
Foto : GR. PREPELIȚA

BRIGĂZI UTEMISTE
MUNCĂ PATRIOTICĂ PE OGOARE

Participarea tinerilor bri
gadieri ai muncii patrio
tice la lucrările campa

niei agricole de toamnă în 
G.A.S. a fost în săptămîna a- 
ceasta mai largă. Tinerii bri
gadieri au dat un ajutor și 
mai mare grăbirii ritmului lu
crărilor de campanie.

De la comitetele regionale 
U.T.M. au sosit numeroase 
vești despre munca tinerilor 
brigadieri.

Sporirea numărului de bri
gadieri care au participat la 
muncă (peste 191.000) dove
dește însuflețirea cu care ti
nerii de pe întinsul patriei 
răspund acestei chemări. Ei 
depun o muncă din ce în ce 
mal sîrguindoasă. S-au recol
tat duminică printre altele 
peste 12.000 de hectare cu po
rumb, 204 ha cu cartofi, im
portante cantități d« fructe, 
s-au însilozat mai mult de 
96.000 tone furaje.

Și în săptămîna aceasta ca 
și în săptămînile precedente 
regiunea București se situea
ză în frunte prin cel mai mare 
număr de brigadieri șl prin 
cea mai productivă muncă 
(peste 35.000 brigadieri au re
coltat peste 2.700 ha cu po
rumb și au însilozat 52.000 
tone furaje).

De remarcat, de asemenea, 
este faptul că săptămîna acea- 
sta în regiunea Dobrogea a 
sporit simțitor și numărul de 
brigadieri și ajutorul pe care 
l-au adus ei gospodăriilor de 
stat recoltînd peste 2.400 de 
hectare cu porumb.

Se evidențiază de asemenea 
brigăzile de muncă patriotică 
din regiunea Maramureș. Pes
te 18.300 de brigadieri ai mun
cii patriotice din această re
giune au recoltat aproape 
1.400 hectare cu porumb și 
au însilozat peste 3.000 tone 
furaje. Aceste realizări vor
besc despre grija sporită cu 
care s-au ocupat de această 
acțiune comitetele regionale 
amintite, comitetele raionale 
și orășenești U.T.M.

Trebuie însă spus că și în 
această săptămînă sînt unele 
regiuni în care acestei acțiuni 
nu i s-a dat atenția cuvenită 
și rezultatele în mod firesc, 
au fost slabe.

Regiunea Bacău, regiunile

Crișana, Cluj, Suceava au ră
mas în continuare sub posibi
litățile pe care le au, au mo
bilizat un număr scăzut de 
brigadieri, nu s-au ocupat cu 
grija necesară de buna lor or
ganizare la locul de muncă pe 
ogoarele gospodăriilor de stat 
și consecința firească a aces
tui fapt este că ajutorul dat 
de brigadieri muncilor de cam
panie n-a fost pe măsura po
sibilităților mari ce le au.

Sînt zile prielnice lucrului 
pe ogoare, zile car© oferă po
sibilitatea unor realizări și 
mai mari. Tinerii sînt desigur 
dornici să se siringă în co
loane și purtând steagurile 
brigăzilor de muncă patrioti
că să pornească spre gospodă
riile de stat cărora le pot da 
un ajutor substanțial în strfn- 
gerea recoltei.

Dacă e de făcut o urare a- 
tunci aceasta este : bună or
ganizare șî spor la lucru !

M. C.

Kilogram cu kilogram
Utemiștii din comuna Ti

chilești, raionul Brăila desfă 
șoară o muncă susținută pen
tru colectarea și predarea la 
I.C.M. a fierului vechi. La a- 
ceastă acțiune un mare aport 
îl aduc tinerii colectiviști din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la G.A.C.-urile 
din comuna Tichilești. Ute
miștii Manea Ion și Datcu 
Toma din brigada de muncă 
patriotică condusă de Stanciu 
Costică sau Bogdan Anghelu- 
ță și Slătineanu Ion din bri
gada condusă de Marin Chi- 
rovan formînd echipe de cite 
2-3 utemiști au mers prin co
mună și au adunat fierul 
vechi provenit din diferite 
unelte agricole vechi. Mai 
mult decît atît. Tinerii au 
mers și au adunat fierul vechi 
de prin împrejurimile comu
nei. Un exemplu bun în acest 
sens îl constituie utemiștii 
Datcu Toma și Bogdan Velicu 
din brigada de muncă patrio
tică de la G'.A.C. ,,11 Martie" 
care numai în decursul a 3 ore 
au strîns cantitatea de 500 kg. 
fier vechi. Ca rezultat, de la 
începutul anului și pînă în 
prezent, tinerii din comuna 
Tichilești au strîns și predat 
la I.C.M. o cantitate de 3.000 
kg. fier vechi față de 2-000 kg. 
cît le era angajamentul pe în
tregul an. în prezent în cin
stea alegerilor U.T.M. ei s-au 
angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului să mai predea la I.C.M. 
cantitatea de 700 kg. fier 
vechi.

T. OANCEA

PROBLEME PERSONALE
impui schimbă ra
dical natura ra
porturilor dintre 
oameni. Probleme 
socotite odinioară 
ca făcînd parte 

din arsenalul intim al insului 
și dip sipetul său particular, 
ies în fo,r și pretind o dez
batere publică. E un semn al 
unei societăți în care viața 
sufletească și fericirea perso
nală devin o chestiune ob
ștească,- legată de soluții co
lective. Scrisoarea unei tine
re inginere, care aduce în 
discuția deschisă propriul 
său caș, departe de a fi un 
simptom de indiscreție, mă 
emoționează prin densitatea 
conflictului. Frămîntarea ei, 
pozitivă și fructuoasă, supune 
discuției două moduri con
tradictorii de a înțelege mun
ca și viața: pe de o parte 
o fată care nu-și imaginează 
fericirea decît printr-o indiso
lubilă legătură cu a societă
ții în care crede și pe care o 
iubește, iar pe de altă parte, 
logodnicul, iubitul sau pre
zumtivul ei viitor soț care dă 
acestei versiuni socialiste a

fericirii o replică desuetă: 
„ce te mai interesează lumea, 
de vreme ce noi doi ne iu
bim4’?

Distanța dintre perspectiva 
fetei care-și vede rostul și 
mulțumirea deplină doar în 
mijlocul unei colectivități pe 
care o servește cu devoțiune, 
și soluția bărbatului ce se 
oglindește narcotic doar în 
apa propriilor sale satisfacții, 
constituie însuși drumul de la 
concepția socialistă la cea 
capitalistă asupra 
destinelor omuhi).

într-o piesă de 
teatru văzută acum 
patruzeci de ani se 
arăta această dis
tanță pe calea 
unei parabole su
gestive. Un,om era dus în fața 
ferestrei și întrebat : „ce 
vezi”. Eroul privea dincolo 
de geamul ferestrei și răs
pundea : „oameni44. Era apoi 
chemat în fața unei oglinzi: 
„ce vezi44 ? — „Pe mine în
sumi44. Și era întrebat mai 
departe : „de ce cînd te uiți

de Aurel Baranga

pe lereastă vezi oameni și de 
ce cînd te privești în oglindă 
te zărești doar pe tine însuți? 
Și intr-o parte și in alta e 
sticlă, de ce pe fereastră 
vezi lumea și-n oglindă doar 
pe tine ? Fiindcă pe spatele 
oglinzii stă argintul, și ori
unde e argint nu se mai vede 
omul decît pe el însuși44. Cu

mici modificări, parabola îi 
este opozabilă și tînărului 
nostru care deși nu mai este 
robul arginților, rămîne pri
zonierul unei concepții asu
pra vieții pe care a generat-o 
aurul. Societatea socialistă, 
constructorul ei nu poate fi 
de acord cu fericirile mărun
te, meschine, gîndite în afa
ra încordărilor, a luptelor și

a biruințelor colectivității. De 
altminteri, asemenea feri
cire este un surogat sau un 
drog, a cărui amăgire nici 
nu durează. La sfîrșitul, apro
piat, al unei asemenea pseu- 
dofericiri, apare monotonia, 
plictiseala, orizontul cenușiu 
și scăzut. Este indiscutabil că 
fata care cere sfatul redac
ției vede bine atunci cînd 
spune : nu pot să-mi concep 
viața în afara muncii, în afa
ra bucuriilor și a demnității 

pe care mi-o dă 
viața mea, de sar
cini cetățenești.

E fără îndoială 
că tînărul ei prie
ten vede miop a- 
tunci cînd argu
mentează într-un

spirit egoist, zgîrcit: „ce ne
voie mai ai de lume, cînd noi 
doi ne iubim ?“.

Pozițiile sînt clare. Și totuși, 
problema ni se înfățișează 
mai complexă, decît pare la 
prima vedere.

Sigur, s-ar putea da con
flictului o soluție expediată 
șl un om cu o experiență de

viață sumară ar putea veni 
cu o întrebare pusă fetei în 
acest chip : „de vreme ce-ți 
dai seama de limitele lui, 
grave, cum de-1 mai iubești ?“.

Mărturisesc, personal, nu 
împărtășesc soluția. Mi se 
pare că simplifică într-un mod 
nepermis frămîntarea ome
nească pe care o cred sin
ceră, adîncă, semnificativă, 
pentru vremea noastră.

Atunci ?
Mi-aș îngădui să-i spun ti

nerei inginere că s-a lovit de 
un aspect al unei confruntări 
ce nu se rezolvă de azi pe 
mîine, și nici printr-o singură 
discuție, între ea și omul pe 
care-1 iubește — oricît ar fi 
dezbaterea de amplă. în joc 
nu sînt două păreri contra
dictorii, ci două moduri de a 
înțelege lumea, diferite, și la 
poli opuși. Dacă-1 iubești, 
draga mea, atunci se cuvine 
să lupți pentru dragostea ta. 
Să lupți știind că oamenii 
sînt perfectibili și că deci și 
logodnicul sau iubitul dumi-

(Continuare în pag. a 3-a)

Teatrul de vară din Bacău — construcție nouă și mo
dernă.

Foto : M. CAiRANFIL

A.

In vederea aprovizionării 
populației

Paralel cu satis
facerea celorlalte 
cerințe de trans
port, ceferiștii a- 
cordă o mare aten
ție efectuării la 
timp a transpor
turilor de produse 
destinate aprovizio
nării de iarnă a 
populației. Sute de 
vagoane poposesc 
zilnip pe rampele 
gărilor din Capi
tală și din celelalte 
orașe șl centre 
muncitorești din 
țară, aducînd din 
marile bazine pro
ducătoare, legume,

cartofi, fructe, ce
reale, carne, pă
sări, lemne de foc 
etc. Din luna sep
tembrie și pînă a- 
cum ceferiștii au 
transportat în plus 
față de plan peste 
5.500 vagoane cu 
produse alimentare, 
900 de vagoane cu 
diferite animale și 
păsări, însemnate 
cantități de cere
ale.

în luna octom
brie, cînd cerințele 
de vagoane pentru 
aprovizionarea de 
iarnă a populației

sînt mai mari, 
ceferiștii au trans
portat în plus față 
de cît au avut pla
nificat în decurs de 
numai 8 zile, peste 
250 de vagoane cu 
cartofi, mari canti
tăți de lemne de 
foc etc.

O atenție deose
bită a fost acordată 
expedierii cu prio
ritate a mărfurilor 
perisabile, urmă
rind ca acestea să 
ajungă la destinație 
în cele mai bune 
condiții.

(Agerpres)



Așa cunoaștem gospodăria colectivă!
Din metodele folosite de organizațiile U.T.M. în munca politică de popularizare a rezultatelor G.A.C.

La o seară de calcule

ospodărești
n seara aceasta, tinerii 
satului se string la că
minul cultural mai mulți 
decît în alte seri. E 
sfîrșitul săptămînii. Ti
nerii știu că în afară

de film vor participa la o întîl- 
nire, o seară de calcule. E un 
lucru bine venit mai ales pentru 
cei din afara gospodăriei colec
tive. Seara aceasta le va oferi 
prilejul să afle multe lucruri 
despre 
despre veniturile colectiviștilor 
în comparație cu 
lor, ale țăranilor cu gospodărie 
individuală. Faptele acestea se 
străduiesc ei să le afle in fiecare 
zi. E ceea ce îi interesează in mod 
deosebit.

lată-i pe acești tineri intrînd în 
sala pregătită pentru această seară 
de calcule. Mulți dintre ei sînt din 
satul alăturat, Gîșteni. Gîștenii ține 
de comuna Răcăciuni. La ei nu s-a 
înființat încă gospodărie colectivă 
și de aceea tinerii din Gîșteni cind 
vin în Răcăciuni nu scapă nici un 
prilej să se intereseze de munca 
și viața colectiviștilor.

în sfîrșit sala s-a umplut și unii 
dau semne de nerăbdare. în fața 
lor se află o tablă de scris, adusă 
de la școală, un burete, o cretă.

Și iată că seara de calcule a 
început, Se desfășoară simplu, ca 
la școală, cu socoteli făcute pe 
tablă.

— O să scriem aici, pe tablă, 
o să socotim împreună pe deo
parte cîștigurile pe care le au co
lectiviștii iar pe de altă parte ță
ranii întovărășifi și cu gospodării 
individuale. Comitetul comunal 
U.T.M. a organizat seara aceasta 
pentru voi, ca să vă ajute să cu
noașteți mai ușor avantajele muncii 
în gospodăria colectivă !•

La tablă a trecut profesorul de 
matematică, Babiuc Dorin.

— O să facem prima compara
ție între familia colectivistului Mar
cus Ion și familia țăranului înto
vărășit Petre Sava, li cunoașteți. 
Ambele familii au cîte trei brațe 
de muncă, adică o putere de 
muncă egală. Să vedem cît cîș- 
figă anul acesta fiecare din aceste 
familii. Să vorbim întîi despre ță
ranul întovărășit.

Pe tabla împărțită In două, pro
fesorul a scris în sfînga numele 
întovărășitul Petre Sava și produc
țiile obținute de el în acest an : 
1.800 kilograme de grîu și po
rumb.

Pe cealaltă jumătate a tablei, 
profesorul a scris numele colecti
vistului Ion Marcus. Cei trei mem
bri ai familiei au făcut la gospo
dăria colectivă pînă la 15 septem
brie 461 de zile-muncă. Dacă ar

gospodăria colectivă,

veniturile

fi ca numai acestea să rămînă zi
lele lucrate de ei (cu toate că 
pînă la sfîrșitul anului este pro
babil să mai facă aproximativ 150 
de zile-muncă) ce vor primi ei de 
la gospodărie 1 Să vedem ce cu
prinde ziua-muncă, așa cum a cal
culat gospodăria colectivă. Pro
fesorul scrie pe tablă produsele 
care intră în valoarea zilei-muncă : 
grîu, porumb, cartofi, ceapă, varză, 
ulei, roșii, struguri, orez, zahăr, 
fin, coceni, caș. Le calculează va
loarea la preful de stat și iese un 
total de 25 lei.

Cît va primi familia lui Marcus! 
Să calculăm, 
calculul.

Și pe tablă apare

S
ți în pro- 
spune ci-

Profesorul

ifra veniturilor co
lectivistului e scrisă 
alături de venitul ță
ranului întovărășit 
Sava cu o putere 
de muncă egală cu

a lui Marcus : Diferența : 9000 
lei. Cu 9000 de lei este mai mare 
venitul colectivistului.

— Din sală se deslușesc cîteva 
exclamații,

— E o diferență cam mare I
— Așa e.
— Am vrea să știm 

duse cît primește I — 
neva cu voce tare.

Nimic mai simplu,
face calculele și tinerii din sală 
pot să vadă cum un colectivist 
(colectivistul Marcus) primește 
pentru munca lui aproape toate 
produsele de care are ne
voie în casă și în cantități îndes
tulătoare. (1383 kg. grîu, 451 kg. 
orz, 922 kg. porumb, 922 kg. car
tofi, 461 kg. varză, 184 kg. ceapă, 
etc. etc.).

Pentru celelalte nevoi ale casei 
pentru care trebuie bani, colec
tivistul Marcus, va primi 2697,50 
lei cît i se cuvine pentru zilele- 

muncă 
pentru 
(atîfia 
muncă

ale familiei sale, socotind 
fiecare zi-muncă 7,50 lei 
bani va împărți la ziua- 

gospodăria colectivă).

apte noi află aici ti
nerii întovărășiți. Ei 
urmăresc în liniște, 
preocupați, calculele 
care se fac pe tablă 
și bine înțeles, fie

care își face calculele lui, ale ve
niturilor familiei lui în comparație 
cu ale colectiviștilor. Și se vede 
treaba că pentru fiecare, seara 
aceasta e plină de învățăminte.

Și iată că aceste gînduri ies la 
iveală. O fată din sală, Maria 
Boga, s-a ridicat în picioare.

— Aș vrea să calculați și veni
turile familiei noastre.

m stat de vor
bă zilele trecu
te cu cîțiva ti
neri colectiviști 
din comuna 
Bratovoești, ra
ionul Craiova, 
care ne-au spus

cum popularizează ei zi de zi 
rezultatele gospodăriei lor co
lective, cum au lămurit rude
lor, prietenilor, cunoscuților, 
foștilor colegi de școală care 
nu intraseră încă în gospo
dăria colectivă, cele mai in
teresante probleme în legătu
ră cu aceasta. Ca niște ade- 
vărați propagandiști ai gospo
dăriei colective ei cunoșteau 
foarte bine toate datele legate 
de ea, toate problemele care-i 
interesau pe tinerii țărani 
muncitori din Bratovoești ce 
nu fac parte încă din gospodă
ria agricolă colectivă.

Am vrut să aflăm cum s-a 
preocupat organizația U.T.M. 
din gospodărie de pregătirea 
acestor tineri. Cum i-a ajutat 
organizația să devină propa
gandiști neobosiți ai gospodă
riei colective-

— Ca să le putem lămuri și 
altora problemele legate de 
gospodăria colectivă — ne-a 
spus tovarășul Mihad Florea, 
secretarul organizației U.T.M- 
din gospodărie — noi am luat 
hotărîrea în organizație ca 
fiecare tînăr să-și cunoască 
temeinic gospodăria colectivă 
din care face parte. De aceea 
în adunările generale ale or
ganizației U.T.M. noi am dis
cutat despre felul în care s-a 
dezvoltat gospodăria noastră 
colectivă ; ce fond de bază a 
avut la început, și la cît a 
ajuns acest fond de bază în 
prezent; cum s-a dezvoltat 
sectorul zootehnic și ce venit 
aduce el gospodăriei colective; 
ce înseamnă ziua-muncă; ce 
contribuție pot aduce tinerii 
la dezvoltarea gospodăriei co
lective. Le-am spus utemiști- 
lor noștri să-și noteze toate 
lucrurile acestea pentru ca 
apoi să le poată explica și 
altora. Bineînțeles că noi 
țineam seama cînd făceam 
toate acestea de tot ceea ce-î 
interesa mai mult în legătură 
cu gospodăria colectivă pe ti
nerii din satul nostru.

Am aflat astfel că pe mulți 
dintre ei îi interesa de exem
plu dacă un colectivist cu un 
număr oarecare de brațe de 
muncă are un cîștig mai mare 
sau mai mic decît unul care 
nu-i în gospodăria colectivă, 
dar care are aceleași brațe de 
muncă în familie. Ce-am fă-

i la
Și 

no- 
carnețelele noastre 

Iată unul 
lui Ma- 
anul tre
cu doi 

de cîmp, 
zile-mun-

cut atunci ? Am mers 
contabilitatea gospodăriei 
la sfatul popular și-am : 
tat în 
cîteva exemple- 
dintre ele. Familia 
rin Fotă a lucrat 
cut în gospodărie 
membri la brigada 
a făcut 538 de 
că și a luat bani și produse 
de la gospodărie în valoare 
de aproape 10-000 lei. Vasile 
Mitu, țăran muncitor tot din 
comuna 
membri 
cut pe 
scos de 
duse și 
numai 6000 lei-

Diferența este destul de 
clară și cu asemenea exemple 
notate pe carnet tinerii noș
tri colectiviști ca Ștefan Flo
rea, Anghel Pîrvu, Ion Vi- 
șan, Florea Tudorașcu și alții 
aveau cum să arate avanta
jele gospodăriei colective față 
de cea individuală.

Mereu sîntem atenți la ceea 
ce vor să știe tinerii din a- 
fara gospodăriei și pregătim 
răspunsurile potrivite din fap
tele pe care le cunoaștem des
pre gospodăria noastră.

Răspunsul lui Mihai Florea 
ne-a vorbit despre o muncă 
interesantă și eficace pe care 
o desfășoară tinerii colecti
viști din Bratovoiești pentru 
popularizarea rezultatelor gos
podăriei lor colective.

noastră lucrînd cu doi 
din familie anul tre- 
3,68 hectare teren a 
pe ele venituri (pro
bam) în valoare de

— Cu plăcere I spuse profesorul. 
Se face socoteala.
— Aș mai vrea să aflu cit va 

lua un tînăr din colectivă.
— Care l
— Care-o fi ; să zicem Sandu 

Parascan.
Parascan Sandu a făcut 267 de 

zile-muncă singur. Diferența din
tre veniturile lui și ale Măriei 
Boga este de 3.730 lei. Cu atît 
a cîștigat mai mult colectivistul...

Și asta numai pentru munca lui 
pînă la 15 septembrie. Pînă la 
sfîrșitul anului, el va mai munci și 
numărul zilelor-muncă va crește; 
va crește, desigur, și venitul lui....

Comparația aceasta se vede că 
le-a plăcut tuturor...

Și timpul trece. Este o seară 
pasionantă.

Se fac mereu alte și alte soco
teli. In cele din urmă mai mulți 
tineri din sală au vrut să știe pe 
ce cale obțin colectiviștii aceste 
venituri, cum se realizează ele.

Și pe tablă au început să apară 
altfel de cifre. Se calculau acolo 
veniturile gospodăriei colective 
(planificat pe întregul an 726.000 
lei, dar se va obține mai mult), 
fondul de bază al gospodăriei co
lective (1.600.000 lei) producfiile 
mari obținute și cu cît sporesc ele 
veniturile cuvenite pentru o zi- 
muncă...

Alături de mine stau doi tineri 
întovărășiți — Ion Bontaș și Gheor
ghe Bucur.

— Ce-ați mai vrea să șfifi ? i-am 
întrebat.

Îmi răspunde unul din ei, zîm- 
bind :

— Aș vrea să știu cînd o să se 
hotărască tata să intrăm și noi în 
gospodăria colectivă...

— Caută să-l convingi — l-am 
sfătuit eu.

— Nici o grijă I

MIHAI CARANFIL

Cunoștința 
cu statutul 

model 
al G. A. C.

De curînd în comuna
Poșta Cîlnău din ra
ionul Buzău a luat 

ființă o gospodărie agri
colă colectivă. Printre fa
miliile de țărani întovără
șiți care au pășit pe acest 
drum se numără și mulți 
tineri. Acest lucru se da- 
torește în bună măsură și 
muncii politice pe care or
ganizația U.T.M. din comu
nă, sub îndrumarea orga
nizației de partid, a des
fășurat-o în rîndul tineri
lor. Astfel, tinerii au fost 
îndrumați să ia parte la 
vizitele organizate în gos
podăriile colective din Ba- 
bacu, Smeeni și altele. De 
asemenea, tinerii au parti
cipat la seri de calcule, la 
programele artistice. Una 
din formele muncii politice 
folosite de organizația 
U.T.M. cu tinerii întovără
șiți a fost și citirea statu
tului model al gospodă
riei agricole colective. Ca
drele didactice tinere, oa
meni care fuseseră în vi
zită la gospodăriile colec
tive le-au citit tinerilor 
capitolele din statut. Apoi 
au explicat fiecare para
graf, folosind exemplele 
pe care aceștia și le no
taseră în timpul vizitelor 
făcute. Maria Ivănescu, 
Nicolae Ispas, Nicolae An- 
gelescu și alți tineri au în
țeles mai bine în felul a- 
cesta ce este ziua muncă 
în gospodăria colectivă, 
cum se organizează mun
ca și multe alte probleme 
care nu le erau lămurite.

Studierea statutului mo
del al G.A.C. se organi
zează în continuare cu ti
nerii întovărășiți din co
mună, care încă n-au in
trat în gospodăria colec
tivă.

B. NICOLAE
PETRE GHELMEZ

i

■i

La seara de calcule tinerilor li se aduc la cunoștință fap te convingătoare pe o cale 
interesantă șl grăitoare.

Fetele discută
ntr-una din
la cerința unui 
grup d.e tinere din 
întovărășirea a- 
gricolă din satul 
Ibrianu, comitetul 

U.T.M. a organizat o întîlnire 
a acestui grup cu cîteva tinere 
din gospodăria colectivă veci
nă (satul Bilciurești). îndată 
ce s-au aflat împreună tine
rele întovărășite și colectiviste 
au început o discuție priete
nească, așa cum discută oa
menii care au aceeași vîrstă 
și sînt preocupați în egală mă
sură ca viața lor să fie mai 
bună, mai frumoasă.

întovărășitele erau nerăbdă
toare să afle cît mai multe 
răspunsuri la atîtea întrebări 
pe care și le puneau în legă
tură cu munca și viața tine
retului în gospodăria colectivă.

Discuțiile s-au închegat re
pede.

— Și... trebuie să vii în fie
care zi la lucru ? — a între
bat Constanța Vătafu.

Colectivista Maria Matei a 
zîmbit:

— Nu te împinge nimeni de 
la spate, dar parcă poți să 
stai cu mîinile în sîn ? 
gospodăria colectivă 
împărțeală dreaptă; 
cești atît primești.

— Și cât primește 
pentru munca ei ? -

zestre
puns. Una dintre ele însă, 
care este căsătorită, ar mai 
vrea să știe un lucru.

— Vă rămîne timp să vă 
ocupați de casă, de copii ?

Ca să răspundă la întreba
rea asta colectivistele au tre
buit să vorbească despre 
multe lucruri. Le-a vorbit 
mai mult Georgeta Harabulea.

— Gospodăria noastră colec
tivă — a spus ea — are gră
diniță unde stau copiii toată 
ziua cînd mamele sînt plecate 
la lucru. Și apoi, noi avem 
mai mult timp liber acum 

Munca e mai 
ajutați mult 
în

mai 
echipe, pe

se 
cît

în 
face 

mun-

fată 
venit

o 
a 

repede a doua întrebare.
— Ca oricare alt colectivist 

— a răspuns Georgeta Gheor
ghe. După muncă. Uite, eu 
de pildă, am făcut pînă acum 
135 de zile-muncă. La noi 
pentru o zi-muncă primești 
produse și bani în valoare de 
35 lei. Atîta e planificat pen
tru anul acesta. Ei, înmulțeș
te 135 cu 35, sînt 4.725 lei. Și 
asta numai pentru cât am lu
crat pînă acum. Pînă la sfîr
șitul anului mai sînt atîtea 
treburi în colectivă.

— Păi aveți de lucru în tot 
timpul anului ? a întrebat cu
rioasă Gheorghița Savu.

— întotdeauna sînt treburi 
în gospodăria colectivă — lă
murește Angela Dinu. Eu spre 
exemplu lucrez la grădina de 
legume. Vara, nu mai vorbesc, 
avem de lucru destul. Acum 
culegem legumele și zarzava
turile de toamnă. Mai tîrziu 
pregătim paturile calde pen
tru răsaduri și îngrijim cul
turile din sera colectivei.

Tinerele din întovărășire 
mulțumite de răs-

u de mult, în 
satul nostru, 
aici la Țuglui, 
231 de familii 
de țărani mun
citori ne-am 
unit pentru 
totdeauna pe

tecele noastre de pămînt 
într-o tarla mare de mai bine 
de 600 hectare, înființînd o 
gospodărie agricolă colectivă. 
Pe drumul acesta bunăsta
rea va pătrunde mai repe
de în casele noastre, așa 
cum am văzut noi la țăranii 
colectiviști din satele dimpre
jur pe care i-am vizitat de 
mai multe ori. De fapt, în 
rîndurile de față, despre acest 
lucru o să și vorbesc. Despre 
vizitele pe care le-am făcut 
la gospodăriile agricole colec
tive din împrejurimi. Iată, de 
pildă, cum am procedat atunci 
cînd comitetul comunal de 
partid a organizat o vizită la 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Valea Standului.

După ce am aflat de la or
ganizația de partid că se va 
face vizita, am luat legătura 
și cu ceilalți membri ai co
mitetului comunal U.T.M. și 
ne-am gîndit bine care dintre 
tineri să meargă la această 
vizită. Era necesar să facem 
așa fiindcă în asemenea vi
zite trebuia să-i trimitem pe 
cei care nu mai fuseseră în 
gospodăriile colective, pe cei 
care aveau nevoie să cunoască 
și să priceapă viața din gos
podăria colectivă; care să 
poată apoi povesti și altora, la 
întoarcere, despre cele văzute. 
Ba, mai mult decît atît, să se 
intereseze și să poată răs
punde la toate întrebările ca
re-i frămîntau pe tinerii din 
satul nostru în legătură cu 
gospodăria colectivă.

Comparație 
convingătoare

La începutul acestui an 
în centrul comunei Mo- 
goșani, raionul Găiești, 

a fost pus un panou mare- 
Pe el erau scrise cu litere mari, 
albe, numele a doi oameni 
din sat- Sub aceste nume, ur
mau cîteva fraze și cifre. Mai 
întîi se explica că e vorba 
despre veniturile pe care le-a 
primit în anul 1960 familia co
lectivistului Vasile Pană de la 
G.A.C. „1 Mai“. Apoi se scria 
despre veniturile obținute în 
același an de familia țăranu
lui întovărășit Nicolai I. 
Gheorghe, care avea tot două 
brațe de muncă, la fel ca și 
colectivistul Pană. Panoul 
arăta astfel :

Familia colectivistului 
Vasile Pană pentru 525 zile 

muncă a primit:

Grîu 1-200 kg- = 1-680 lei
Porumb 6-000 kg. = 6.900 lei
Orz 400 kg. = 400 lei
Zahăr 100 kg. = 950 lei
Țuică 200 It. = 2.400 lei
Alte prod- 3.800 kg. = 4.100 lei
Bani la zile-muncă •=■ 2-825 lei

Total venituri — 19-255 lei

decît înainte, 
ușoară. Sîntem 
de mașini. Și 
asta muncim 
zat, pe 
și putem să ne împărțim mai 
bine timpul chiar și în peri
oadele în care avem mult de 
lucru pe cîrnip.
- Știți - a spus una dintre 

fetele întovărășite - noi tre
buie să ne facem zestre. îna
inte de a-ți întemeia o familie 
ai nevoie de multe lucruri, 
trebuie să te asiguri pentru 
viața care te așteaptă. Dacă 
intrăm în gospodăria colectivă 
cum...

— Am înțeles ! — a zîmbit 
Maria Matei, una dintre tine
rele colectiviste. - Și noi la 
început ne-am gîndit la lu
crul ăsta. Pe fiecare tînăr îl 
interesează cum își va înte
meia familia. De ce ne inte
resam noi înainte de zestre ? 
Ca să avem ce ne trebuie, ca 
să ne asigurăm traiul familiei. 
Ei, dar dacă traiul acesta, și 
încă unul și mai bun, ți-1 dă 
gospodăria colectivă, ce-ți mai 
trebuie pămînt de zestre ?

— Așa-i ! au încuviințat fe
tele din întovărășire.

— Voi știți însă că nimeni 
nu-ți dă degeaba. Trebuie să 
muncești. Dacă faci zile-mun
că, gospodăria colectivă îți dă 
atîta cît să duci o viață îndes
tulată și frumoasă și poți să-ți 
întemeiezi o familie mai ușor 
decît în afara gospodăriei co
lective. Iată, eu m-am măritat 
după ce m-am înscris în co
lectivă și am luat pe cine mi-a 
plăcut, fără să ne tîrguim cu 
zestrea nici noi și nici părin
ții, așa cum se întîmpla îna
inte vreme în satul nostru. A- 
mîndoi eram și sîntem colecti
viști. Pentru munca noastră 
am primit produse și bani de 
la gospodăria colectivă, așa 
cum ați mal auzit. Am avut

afară de 
organi- 
brigăzi

din belșug cu ce trăi tot anul 
și am pus și bani la C.E.C. In 
anul următor am mai pus bani 
de o parte. Am putut astfel să 
ne cumpărăm materiale pen
tru casă. Și numai în doi ani 
și jumătate ne-am ridicat o 
casă de toată frumusețea. Să 
veniți s-o vedeți. Anul acesta 
tragem și lumină electrică. 
Niciodată înainte n-aș fi putut 
să-mi fac casă într-un timp a- 
tît de scurt. Acum gospodăria 
colectivă m-a ajutat și iată 
cum. Noi colectiviștii am pus 
în fiecare an deoparte bani 
pentru fondul de bază. Cu a- 
cești bani și cu împrumuturile 
pe care ni le-a dat statul gos
podăria cumpără animale. A- 
poi am dezvoltat grădina de 
legume 
aduce 
munca 
crească 
vei. Și de aici ne vin și nouă 
veniturile. Așa că, vedeți de 
unde vine zestrea noastră--.

Discuțiile au continuat pînă 
tîrziu. întîlnirea aceasta s-a 
dovedit plină de roade și asta 
s-a văzut pe loc din mulțumi
rea care s-a așternut pe chi
purile fetelor din întovărășire 
care au primit răspunsuri îm
bucurătoare la toate întrebă
rile pe care le-au avut în le
gătură cu perspectivele vieții 
lor în gospodăria colectivă.

Familia întovărășitului 
Nicolae I- Gheorghe a obținut:

Grîu 1-200 kg. = 1.680 lei
Porumb 2.800 kg. = 3-220 lei
Țuică 150 lt- = 1-800 lei
Alte prod. 3.050 kg- = 3.250 lei

Total venituri •= 9-950 lei

și zarzavaturi care ne 
venituri mari. Prin 
noastră noi facem să 
mereu averea colecti-

DARIA KUHTA

Oamenii se opreau și citeau 
tot ce era scris pe panou. In- 
tovărășiții tineri și vîrstnici 
din sat zăboveau mai mult. Se 
sfătuiau, socoteau pe loc și zi
ceau : „Ce e drept, e drept: 
colectivistul a cîștigat mai 
mult".

Astăzi acest panou nu mai e 
în comună, pentru că Nico
lae I. Gheorghe e de-acum 
colectivist. Acum se pregă
tesc panouri noi- Gospodăria 
colectivă a strîns recoltele, co
lectiviștii au primit avansuri
le. Țăranii întovărășiți trebuie 
să afle lucruri noi despre gos
podăria colectivă.

Din această formă atractivă, 
interesantă, prin care colecti
viștii din Mogoșani, sub îndru
marea comuniștilor, populari
zează succesele gospodăriei

colective, s-a inspirat și comi
tetul comunal U.T.M. Iată des
pre ce este vorba. La căminul 
cultural se organizează „Joi 
ale tineretului", la care parti
cipă atît tinerii colectiviști 
cît și întovărășiți din comună. 
Organizația U.T.M. caută me
reu forme noi pentru a face 
cît mai atractive aceste seri 
tinerești. Așa s-a născut ini
țiativa să se copieze pe coaie 
de hîrtie cele cuprinse pe 
unele panouri. Aceste pa
nouri miniatură sînt împărțite 
apoi tinerilor întovărășiți in
vitați la „Joia tineretului".

Rubrica unde sînt trecute 
veniturile colectiviștilor este 
completată dinainte. Cealaltă 
urmează să fie completată de 
tinerii întovărășiți acasă, îm
preună cu părinții lor. La ur
mătoarea „Joie a tineretului" 
se organizează discuții, se pun 
întrebări în legătură cu cele 
scrise în aceste panouri-afiș. 
Și aceasta este una din for
mele prin care organizația de 
bază U-T-M. popularizează re
zultatele gospodăriei colective.

Prin intermediul panouri
lor comparative, al lozin
cilor, al gazetei de perete 
din fața sfatului popular, co
lectiviștii din Mogoșani au 
popularizat multe din succe
sele lor- Aceste succese au a- 
vut darul să-i apropie pe ță
ranii întovărășiți tot mai mult 
de gospodăria colectivă Nu
mărul acelora care au făcut 
cereri pentru înscrierea în co
lectivă a crescut săptămînă de 
săptămînă. lună de lună.

Și acum în comună agitația 
vizuală e prezentă în cele mai 
frecventate locuri. Ea trebuie 
să dea însă răspunsuri direc
te, precise, clare la întrebările 
pe care și le pun tinerii ță
rani muncitori în legătură cu 
gospodăria colectivă. Din pă
cate, unele lozinci și panouri 
sînt generale, nu transmit ni
mic concret.

Gospodăria colectivă „1 Mai" 
Mogoșani a obținut succese 
importante. De exemplu, pro
ducția a fost cu 550 kg grîu 
și cu 1250 kg porumb mai 
mare în medie la hectar decît 
cea obținută de țăranii înto
vărășiți din satele care apar
țin de comună. Valoarea zilei- 
muncă va ajunge în acest an 
la 38 lei.

Iată numai cîteva din fap
tele interesante, concrete, care 
trebuie să stea la baza agita
ției vizuale.

NICOLAE BARBU

Sărbătoare
Țăranii muncitori din sa

tul Zăvoiu, raionul Gă- 
ești, au urmărit an de 

an succesele vecinilor lor co
lectiviști din comuna Mogo
șani, comună de 
ține și satul lor. 
deseori oaspeții 
lor din Mogoșani 
vizitelor organizate de comi
tetul comunal de partid, vi
zite la care organizația U.T.M. 
a antrenat un număr mare de 
tineri. Cu aceste ocazii au 
putut să cunoască bine via
ța nouă a oamenilor de aici, 
dîndu-și seama totodată și de 
izvorul acestei bunăstări. 
Printre cei vizitați acasă 
se numără și colectivistul 
Ion A. Stan, care împre
ună cu familia sa a primit a- 
nul trecut de la colectivă ve-

care apar- 
Ei au fost 

colectiviști- 
cu prilejul

Ain sat
nituri de aproape 20.000 lei 
pentru zilele muncă prestate. 
Mult le-au plăcut oaspeților 
culturile de grîu și porumb 
ale colectiviștilor care în a- 
cest an au fost cu 550 kg și 
respectiv 1728 kg mai mare în 
medie la hectar față de cele 
obținute de ei. Le-a plăcut, 
de asemenea, sectorul zooteh
nic și s-au interesat îndea
proape despre felul în care 
este organizată munca în gos
podăria colectivă. Munca po
litică desfășurată în sat la 
care, sub îndrumarea organi
zației de partid o contribuție 
importantă a adus și organi
zația de bază U.T.M., a dat 
roade. Tot mai mulți dintre 
țăranii muncitori din Zăvoiul 
și-au exprimat dorința să se 
înființeze și la ei o gospodă-

rie colectivă. Și astfel 109 fa
milii, cu 155 ha teren s-au 
unit recent în gospodăria a- 
gricolă colectivă „Zăvoiul".

în aceeași zi a fost sărbă
toare și în alte sate și comune 
din raionul Găiești, regiunea 
Argeș. Convingîndu-se de po
sibilitățile mari pe care le o- 
feră gospodăria colectivă 
pentru a-și făuri o viață din 
ce în ce mai bună, 182 fami
lii de țărani întovărășiți din 
comuna Crînguri și-au unit în 
gospodăria colectivă 257 hec
tare de teren. De asemenea, 
au mai luat ființă noi gospo
dării colective în satele 
Meri și Puțul cu salcia.

CICERONE GHEAȚA
activist

Acești tineri la care ne
am oprit atunci au fost 
Marin Coșoveanu, Dumitru 
Călugăru, Mihai Trană, Flo
rea Becheru, Ion Călugă
rițoiu, Ion Boțea și alții. 
Le-am spus să stea de vorbă 
cu tinerii colectiviști de acolo 
despre felul cum muncesc și 
cum trăiesc ei în gospodăria 
colectivă, să-și noteze totul 
pentru ca la întoarcere să 
aibă ce povesti și celorlalți ti
neri din sat.

Așa am făcut. In duminica 
respectivă, cînd se organizase

A 
I

oi, 250 de porci. Ne-a vorbit 
despre producțiile din ce în ce 
mai mari ale vacilor cu lap
te și despre multe alte aseme
nea lucruri. Am aflat, de pil
dă, că de la fiecare vacă, ei 
obțin cite 4-5 litri de lapte la 
o mulsoare - și le mulgeau de 
trei ori pe zi - în timp ce la 
noi în sat, o vacă nu dădea 
decît cel mult 6 litri de lapte 
toată ziua.

— Dar de ce vacile voastre 
dau atîta lapte 1 Am întrebat 
noi.

—■ Păi uite, cind vom trece 
prin sectorul zootehnic să vă

le de grîu și porumb, con
strucțiile zootehnice, am fost 
la mai mulți colectiviști 
acasă. Am văzut că în maga
zii mai aveau bucate primite 
încă de anul trecut de la gos
podăria colectivă. Aveau mo
bilă nouă, aparate de radio, 
trăiau foarte bine. In vremea 
asta, atît Călugărițoiu, Coșo
veanu cît și ceilalți tineri 
își notau toate acestea în car
nețele, cereau explicații în 
plus la fiecare pas.

O zi întreagă a durat vizita 
noastră în gospodăria colec
tivă de la Valea Standului.

lanurile de grîu și 
președintele ne-a fă- 
scurt istoric al gos- 
colective. Ne-a spus.

vizita, ne-am urcat printre 
primii în camioane și am por
nit cu toții spre Valea Stan
dului. Aici ne-a întimpinat 
președintele gospodăriei cu un 
grup mare de colectiviști și 
înainte de a porni prin gos
podărie să vedem construcți
ile zootehnice ; pe cîmp, să le 
vedem 
porumb, 
cut un 
podăriei
astfel, că la început gospodă
ria a avut un fond de bază 
doar de dteva zeci de mii de 
lei și că pînă la data cind ne 
dusesem noi în vizită ajunsese 
deja la un fond de bază de 
peste 2 milioane lei. Ne-a spus 
cum au dezvoltat colectiviștii 
în fiecare an toate sectoarele 
de producție și în special sec
torul zootehnic. Aveau pînă 
atunci în acest sector vreo 80 
de vaci cu lapte, vreo 1.500 de

VIZI
vorbească despre acest lucru 
mai bine cei ce le îngrijesc.

Am stat de vorbă după ace
ea cu cîțiva tineri îngrijitori 
de animale și am aflat că ei 
îngrijesc animalele așa cum 
se cere la carte. Că nu fac 
nirhic la întîmplare, că atît 
despre hrănirea animalelor, 
despre muls, cît și despre în
grijirea lor propriu zisă, ei 
învață multe lucruri bune 
iarna la cursurile zootehnice 
organizate în gospodăria co
lectivă. Toate acestea la noi 
în sat nu se făceau așa ca la 
ei, și de aceea și producțiile 
erau mai mici.

Am vizitat apoi lanuri-

La puțin timp după această 
vizită am organizat cite o a- 
dunare generală 
organizației U. T. 
două întovărășiri 
la noi din sat.
punct al ordinei de zi din a- 
ceastă adunare am prelucrat 
Statutul model al gospodăriei 
agricole colective. Apoi, la 
una din aceste adunări — Ma
rin Coșoveanu, și la cealată — 
Ion Boțea au povestit ce vă
zuseră ei și ce le plăcuse mai 
mult în vizita făcută la Valea 
Standului. Tinerii care nu fu
seseră în vizită le-au pus ce
lor doi povestitori numeroase 
întrebări în legătură cu gospo

deschisă a 
M. în cele 
agricole de 
La primul

dăria colectivă și mulți și-au 
exprimat dorința ca la vizita 
următoare să meargă și ei.

La toate aceste întrebări noi 
am răspuns acum mult mai 
bine decît am fi făcut-o înain
te de a~ fi vizitat gospodăria 
colectivă. In vizită la colec
tiviștii din Valea Standului, 
în discuțiile cu aceștia noi ne 
lămurisem multe lucruri.

Procedînd așa, noi am făcut 
să crească interesul multor ti
neri față de gospodăria agri
colă colectivă, i-am făcut să 
meargă să vadă cu ochii lor 
cum trăiesc colectiviștii, i-am 
ajutat să-și lămurească multe 
din problemele care-i frămîn
tau în legătura cu aceasta.

In prezent mai sînt însă în 
satul nostru tineri care încă 
n-au Jntrat în gospodăria 
noastră colectivă înființată de 
curînd. Către ei își va îndrep
ta de acum încolo atenția or
ganizația U. T. M., pentru a-i 
atrage la viitoarele vizite care 
se vor organiza la colectiviștii 
din împrejurimi. Aceasta pen
tru că vizitele s-au dovedit a 
fi una din formele cele mai 
convingătoare ale muncii po
litice de mase desfășurate 
pentru atragerea tinerilor ță
rani muncitori pe drumul 
gospodăriei agricole colective.

PETRE PANDURU 
secretarul comitetului comu

nal U.T.M. Țuglui, 
regiunea Oltenia
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Manifestări prietenești
Manifestările din cadrul 

Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice sînt urmărite cu interes 
și dragoste de oamenii mun
cii din tara noastră.

în Capitală
La conferințele cu tema 

„Marea prietenie dintre po
porul rcmîn și poporul sovie
tic-* ținute marți în Capitală, 
in aula Facultății de Științe 
Juridice, unde a luat cuvîntul 
tov. PAUL COJOCARU, prim- 
secretar al Comitetului raio
nal Lenin al P.M.R., la clubul 
I.S.B. unde a vorbit prof. 
FLORIN CIORÂSCU. director 
adjunct științific al Institutu
lui de fizică atomică, la Casa 
de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu 
(conferențiar tov. D. MIHAl- 
T.ESC.TT, secretar al Comitetu
lui P.M.R. al acestui raion), 
la întreprinderea „Flamura ro
șie", la clubul cooperației meș
teșugărești etc. — au partici
pat cu însuflețire mii de ce
tățeni, de toate categoriile.

La Casa prieteniei pomino- 
sovietice un numeros audito
riu a urmărit expunerile sim
pozionului cu tema „Am vă
zut U.R.SS. în 1961“ făcute 
de dr. I. STOIA, directorul 
Centrului metodologic de reu
matologie, scriitorul TOMA 
GEORGE MAIORESCU și

MARGARETA NICULESCU, 
directoarea Teatrului de pă
puși și marionete „Țăndărică".

Numeroși oameni ai mun
cii interesați pentru probleme 
tehnico-științifice au urmărit 
conferința „Știința și tehnica 
sovietică pe primul loc in lu
me" ținută la Casa de cultură 
a raionului Grivița Roșie.

Acad. dr. E. MACOVSCHI 
a vorbit în fața personalului 
de specialitate de la Spitalul 
de stat nr. 9 despre aspectele 
medico-biologice ale zborului 
omului în Cosmos, iar la Spi
talul Cantacuzino dr. V. VA- 
SILIU a prezentat expunerea 
,Actualitatea medicală sovie
tică".

O numeroasă asistență a 
urmărit conferința „Creșterea 
abundenței bunurilor de larg 
consum în U.R.S.S." ținută în 
sala Sfatului popular al raio
nului Grivița Roșie de tov. 
AUREL BORLEA, vicepre
ședinte al sfatului popular al 
acestui raion.

La Institutul de inframicro- 
biologie al Academiei R. P. 
Romîne a fost organizată o 
audiție
„Muzicieni sovietici la Festi
valul „George Enescu".

muzicală cu tema

în țară
aleNumeroase manifestări 

prieteniei romîno-sovietice au 
loc în toate localitățile țării.

De pildă, la adunarea ținută 
în sala Teatrului de Stat din 
Constanța, cetățenii orașului 
au avut în mijlocul lor invi
tați din rîndul oamenilor 
muncii aflați la odihnă în sta
țiunea Mamaia și al marina
rilor sovietici de pe vasele an
corate în port, cărora le-au fă
cut o vie manifestație de sim
patie.

Expozițiile volante cu teme 
ca „U.R.S.S. jn 1961“, „Fami
lia unui muncitor sovietic", 
„Din viața cotidiană a oame
nilor sovietici", „Familia lor 
este patria", „700.000 km în 
jurul Pămîntului" și altele, 
expuse prin grija organiza
țiilor A.R.L.U.S. în întreprin
deri, instituții, cămine cultu
rale, piețe publice etc., sînt 
vizionate cu mult interes de 
mii și mii de oameni ai mun
cii.

(Agerpres)

Informații
La sediul Uniunii ziariștilor 

a avut loc luni seara o întîl- 
nire tovărășească între un 
grup de ziariști din R.P. Po
lonă specializați în probleme 
economice, care ne vizitează 
țara la invitația Uniunii Zia
riștilor din R.P. Romînă și 
redactori 
mice ale 
Capitală.

ai secțiilor econo- 
publicațiilor din

★
Ambasadorul R.P. Polone 

la București, Janusz Zam- 
broviez, a organizat marți la 
amiază o întîlnire prietenea
scă cu prilejul vizitei în țara 
noastră a grupului de ziariști 
polonezi.

Au participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale, ai Agen
ției romîne de presă „Ager
pres" și ai publicațiilor eco
nomice.

★
La invitația Comitetului 

național pentru apărarea pă
cii din R. P. Romînă au so
sit în țara noastră dr- Renee 
Potts, ziaristă și scriitoare, 
membră în Comitetul execu
tiv al mișcării partizanilor pă
cii din Cuba și dr- Fernando 
G- Campoamor, scriitor și 
ziarist, membru în Consiliul 
național al mișcării partizani
lor păcii din Cuba.

(Agerpres)
Pionieri crescători de iepuri.

Foto : AGERPRES

Un interesant
concurs

La Clubul „Constructorul** 
din Onești se organizează pe
riodic diverse acțiuni intere
sante pentru tinerii construc
tori de la complexul de șan
tiere Onești,Borzești. Recent a 
avut loc aici un concurs-ghi- 
citoare pe o temă literar-muzi- 
cală. Au participat numeroși 
tineri iubitori ai literaturii și 
muzicii. S-au citit fragmente 
din cele mai frumoase opere 
literare romînești și sovietice, 
s-au audiat arii din operete 
și poezii imprimate pe discuri 
eiectreoord. S-a citit printre 
altele din romanul „Pămînt 
desțelenit" de Șolohov, „Tină* 
ra Gardă" de A. Fadeev, s-au 
audiat arii din opereta „Lă- 
sați-mă să cînt" de Gherase 
Dendrino.

Printre tinerii care au dat 
cele mai bune răspunsuri se 
numără Gavrilă Dumitru, Ni- 
ca Gheorghe, Năstase Ion, Pi- 
ciu Toma și alții. Ei au fost 
premiați cu numeroase cărți- 
Cei care au participat la a- 
cest interesant concurs au a- 
vut multe de învățat, Frag
mentele din cărți, alese cu 
multă grijă, au trezit intere
sul tinerilor de a le citi. Mulți 
dintre participanți, au îndră
git, de asemenea, muzica de 
operetă.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

Vizita oaspeților
Delegația sovietică condu

să de Natalia Filipovna Pisa
renko, președinta Prezidiu
lui Asociației de prietenie și 
relații culturale cu țările 
străine din R.S.S. Moldove
nească care ne vizitează țara 
cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, a sosit marți 
in regiunea Bacău. Oaspeții 
au vizitat barajul de pe Bis
trița și hidrocentrala „V. I- 
Lenin“-Bicaz și au făcut o

sovietici ia Bacău
plimbare cu vaporul pe lacul 
de acumulare. In orașul Pia
tra Neamț membrii delegației 
au vizitat monumente isto
rice. In drum spre orașul Ba
cău oaspeții s-au oprit la Uzi
na de fire și fibre sintetice 
de la Săvinești.

Pretutindeni solii marelui 
popor sovietic au fost întim- 
pinați cu căldură si priete
nie.

Marți dimineața, cineaștii 
sovietici — regizorul Leonid 
Lukov, artist al poporului al 
R.S.F.S. Ruse, și artista Inna 
Makarova, care ne vizitează 
țara cu prilejul „Festivalului 
filmului sovietic", s-au intîl- 
nit în cadrul unei conferințe 
de presă cu redactori ai pre
sei centrale.

Oaspeții au vorbit despre 
activitatea lor pe tărîmul ar
tei cinematografice, despre 
preocupările actuale ale ci
neaștilor sovietici. împărtă
șind impresii din vizita făcu
tă pînă acum în țara noastră, 
ei au subliniat condițiile deo
sebit de favorabile create dez
voltării cinematografiei 
mînești.

La întrebările puse de zia
riști, cineaștii sovietici 
vorbit despre unele din crea
țiile lor, despre filmele la 
care lucrează în prezent și 
preocupările de viitor.

Exprimînd interesul de care 
realizările cinematografiei 
noastre se bucură în Uniunea 
Sovietică, oaspeții au urat 
cineaștilor romîni noi succe
se pe tărîmul creației.

(Agerpres)

Joi pe Stadionul Republicii în regiunea Hunedoara

ro-

(Agerpres)

Conferințe cu tema: „în întîmpinarea 
Congresului comunismului"

în ciclul de manifestezi cu 
l» Jn intl-n pena rea Coo- 

gresulto cocr.-ar-.^nor
ganiza: de SRS-C, în cc>- 
berare c: Ccnrtottil orășe
nesc de lupto pentru pere 
BucutreștL marți șeara, In 
sala Lectoraralui central 
SR-S.C., dramaturgul Aurel 
Baranga, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă, 
a ținut conferința „Progra
mul comunismului și oamenii 
oere-1 făuresc". Conferința a

Ofost audiată cu interes de 
numeroasă asistență.

*
Fîuaia Lași a S-R-S.C. in co

laborare cu Consiliul regional 
ARLUS, a organizat in ul
timele 2 săptămin; peste 100 
de expuneri despre proiectul 
de Program al P.C.U.S.. în 
cluburile unor uzine și fabri
ci, unități agricole socialiste, 
cămine culturale etc., care au 
fost ascultate cu interes de 
peste 45 000 persoane.

(Agerpres)
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Prezentarea filmului 
sovietic „La începutul 

secolului**

Practica
viitorilor muncitori■
(Urmare din pag l-a)

dopfafe la spectcul ce lucru și 
la caracteristicile mașinilor folo
site în secțiile întreprinde- . O 
asemenea activitate creatoare ii 
pasionează în cel mai înalt grad 
pe elevi. In realizarea ei aceștia 
parcurg toate etapele unei activi
tăți inovatoare: reproiectează la 
scară și la dimensiunile cerute de 
mașinile utilizate în secție toate 
reperele, execută desenele, stabi
lind toleranțele impuse de cerin
țele funcționale, întocmesc întrea
ga documentație a tehnologiei. 
Apoi execută în practică dispozi
tivele care, de cele mai multe 
ori, necesită lucru la mai multe 
mașini — strung, freză, mașină de 
găurit, mașină de rectificat. în 
acest fel au fost executate de ab-

Probleme 
personale

(Urmare din pag l-a)

so'venții școlii tehnice din anul 
1961 : 
fi care 
versal da strung 
un dispozitiv oscilant pentru ale- 
zare etc. — dispozitive care sînt 
folosite acum în procesul de pro
ducție din secții, contribuind la 
ridicarea randamentului mașinilor 
și la precizia de execuție.

Putem avea certitudinea unei 
bune calificări a viitorilor munci
tori în asemenea condiții de efec
tuare a practicii ? Desigur.

Experiența de la „Steagul roșu” 
este concludentă cu privire la re
zultatele pozitive pe care le ob
țin în producție tinerii absolvenți 
calificați prin aplicarea consec
ventă și creatoare a acestor for
me de instruire. în generalizarea 
acestei experiențe bune, organi
zațiile U.T.M. din întreprinderi și 
din școlile profesionale și tehnice, 
tinerii muncitori fruntași în pro
ducție au de spus un cuvînt greu. 
Redacția așteaptă din partea aces
tora sugestii și propuneri privind 
îmbunătățirea continuă a practicii 
în producție a ucenicilor.

un dispozitiv de reefi- 
a burghielor, un uni- 

autoblocanf,

In cadrul Festivalului fil
mului sovietic, la cinemato
graful „Patria" din Capitală 
s-a prezentat marți noua pro
ducție a studioului Mosfilm 
„La începutul secolului". A- 
cest nou film, prezentat în 
premieră în cadrul ..Festiva
lului filmului sovietic", a fost 
primit cu deosebit interes de 
publicul bucureștean.

(Agerpres)

tale va putea fi adus să___ _ (în
țeleagă că judecă îngust, 
dincolo de onoaiea unui tînăi 
care trăiește în mijlocul so
cietății socialiste.

Va trebui să-1 cîștigi pen
tru o concepție înaintată, 
demnă de epoca noastră și 
în care femeia a încetat să 
mai fie o păpușă de porțe
lan, sau un om ofensat, exi
lat la bucătărie. Fericirea zi
lelor noastre nu se poate re
zuma la satisfacții pitice, în
singurate și orgolioase. Bucu
riile noastre nasc și cresc din 
fericirea tuturor, așa cum își 
trage seva și se înalță spre 
înălțimi copacul prin forța pă
durii.

O asemenea concepție nu 
se dobîndește însă, draga 
mea, la telefon. Dacă-1 iu
bești intr-adevăr, pe omul pe 
care l-ai întîlnit și dacă cele
lalte merite ale lui o justifică, 
•su obligată să lupți pentru 
ca si el să înceapă a gînrii 
ia iaăifimea vremii sale.

A» mai îndrăzni să adaug: 
dacă d abandona o aseme
nea luptă ai da dovadă de 
o slăbim—e care ar 
i:-e loses, temeiurile 
care spm că înțelegi 
ieșm

Nu, fericirea s 
care se clstică 
o redută ce se 

îți doresc, dre 
scrii, nu foarte 
nici prea tirziu. o 
în care să ne spi 
avut dreptate.

contra- 
pentru 

să tră-

i este un loz 
m o biruință, 
cucerește.

cea să ne 
rind. dai 
scrisoare.

I

Progresul București—Always Ready

Echipa boliviana de fotbal 
Always Ready din La Paz își 
va începe turneul în țara noas
tră joi. Formația oaspete care 
ocupă locul doi in campiona
tul Boliviei, va întîlni pe 
stadionul Republicii echipa 
bucureșteană Progresul. Me
ciul va începe la ora 16,30, 
urmind ca repriza secundă să 
se desfășoare la lumina re
flectoarelor

Echipa Always Ready nu
mără in rîndul său o serie ce 
jucători de valoare C3 interna
ționalii: Cobo (portar), Zabala- 
ga, Espinoza (fundași), Roca- 
bado (mijlocaș), Aloocer, Esco
bar (înaintași).

După meciul de 
rești echipa oaspete 
duminică la Cluj 
gazdă Știința.

la Bucu- 
va întilni 
formația

Spartachiada petrolistului
De curînd, în regiunea Plo

iești s-au încheiat întrecerile 
popularei competiții sportive 
de masă Spartachiada petro
listului la care au participat 
sportivi din schelele și rafi
năriile ploieștene. Numeroși 
tineri petroliști s-au întrecut 
la fotbal, handbal în 7. tenis

de masă, atletism, tir, șah, 
popice, volei. Faza regională 
care s-a desfășurat la sfirșitul 
săptămînii trecute, pe stadio
nul „Petrolul** din Ploiești, a 
evidențiat buna pregătire a 
asociațiilor sportive din Cim- 
pina, Tirgoviște, Băicoi și 
Ploiești.

Campionatul republican de ciclism 
pe

Campionatele republicane 
de ciclism pe pistă au conti
nuat marți pe velodromul Di
namo. Titlul in proba de 1000 
m eu start de pe loc a fost 
cîștigat de Z. Ioniță care a rea
lizat timpul de 1’14’7/10. Au 
urmat *n clasament C. Dumi
trescu l’15”3/10 și N. Voinescu 
l’15”6/10. Pentru finala probei

pistă
de urmărire individuală juni
ori (2000 m) s-au calificat Si
mian Mihălțeanu și Dumitru 
Paraschiv.

Astăzi cu începere de Ia ora 
15,30 se dispută probele de 
urmărire individuală seniori, 
juniori și urmărire pe echipe 
juniori-

(Agerpres)

Adunări de alegeri 
în asociațiile sportive

In regiunea Hunedoara s-au 
ținut în toate asociațiile spor
tive adunări generale de ale
geri ale organelor conducă
toare. Cei pes:e 65.000 de 
membri a: U.C FS. partici- 
panți la adunări, au ales din 
rîndul lor aproape 4000 de 
sportivi, in conducerea grupe
lor sportive, în consiliile aso
ciațiilor sportive și în comi
siile de revizie.

Numeroși mineri din locali
tățile Văii Jiului, 
Gheiar, siderurgiști 
nedoara și Călan. 
virstnici din alte 
deri, instituții și de la sate au 
fost atrași la activitatea spor
tivă în perioada desfășurării 
alegerilor. De la începutul lu
nii septembrie și pînă acum, 
numărul membrilor U.C.F.S. 
a crescut pe întreaga regiune 
cu 2045, iar numărul asocia
țiilor sportive a crescut la 322 
față de 278 cîte erau înainte 
de a se tine adunările de ale-

Teliuc și 
de la Hu- 

tineri și 
întreprin-

PE SCURT

geri. In prezent din fiecare 6 
locuitori imul este membru al 
U-C.F.S.

Ca urmare a desfășurării 
unei bogate activități sporti
ve, aproape 2000 de oameni ai 
muncii și tineri din regiune 
au devenit în ultimii ani spor
tivi calificați. Numărul purtă
torilor insignei G-M.A- a tre
cut de 73 600. Peste 4000 de 
oameni ai muncii din între
prinderi industriale și coope
rative meșteșugărești practică 
gimnastica în producție.

(Agerpres)

S P E
Teatre

CT

Prietenii cărților
La întreprinderea „11 Iu

nie" din Rîmnicu Vilcea car
tea are mulți prieteni. Mulți 
tineri dornici să învețe lu
cruri interesante își au biblio
tecile lor personale. Pentru 
a-i ajuta pe tineri Comitetul 
U.T.M., le recomandă ce să 
citească iar prin intermediul 
librăriilor, le procură cărțile 
dorite. Astfel, numai intr-o 
lună de zile au fost cumpărate 
de către tineri cărți in valoare 
de peste 4-800 lei.

Printre tinerii care au cum
părat cele mai multe cărți se 
numără Marica Gheorghe, 
Ana Crișan, Ion Nicolae și al
ții.

O mare atenție se acordă în 
acest sens popularizării cărți
lor prin stația de radioficare, 
vitrine cu liste ale cărților 
nou apărute etc.

IONEL MOCANU 
corespondent

r L P
Gorki, V. Roaită, Miorița; 
Acțiunea Cobra : Central ; 
Marele cetățean (Ambele serii) 
Victoria; Din nou dimineața: 
Tineretului ; Pe cărările jun
glei : Timpuri Noi ; Hoinarii: 
dimineața ; Leon Gaxros își 
caută prietenul — după amia
ză : 13 Septembrie ; 
vrăjitor : Cultural ;
Miannard : 8 Martie, N- Băl- 
cescu ; Secțiunea a 5-a: Gri- 
vița ; Pisica își scoate gheare
le : C. David ; O familie de 
revoluționari : Al. Popov ; 
Tracul unui actor : Unirea, 
Popular; Lumină la fereastră: 
Arta, Moșilor ; Raidul vărgat: 
T. Vladimirescu. Ilie Pintilie ; 
S-a furat un tramvai: Mun
ca ; Leon Garros își caută 
prietenul : Donca Simo ; O zi 
zgomotoasă : 16 Februarie, B. 
Delavrancea; Am fost tineri : 
M. Eminescu ; Omul nu se 
predă : 8 Mai ; Genevieve : 
Volga, Libertății ; Fenix ; Flo- 
reasca ; Ziua unei artiste și 
Din toamnă pînă în primăva
ră : G. Coșbuc ; Unde nu 
ajunge diavolul : G. Bacovia; 
Vals pentru un milion : Dru
mul Serii. 30 Decembrie ; Fru
moasa aventură: Olga Ban- 
cic ; Dragoste de septembrie : 
A- Vlaicu.

Lacul lebedelor 19,30: Tea
trul de Operă și Balet al 
R.P.R.; Regele Lear, 19,30 : 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia); Titanic 
vals, 19,30: Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Studio); 
Fîntîna Blanduzieî, 19,30 : 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru); Băieții veseli, 20: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio); Hamlet, 19,30: Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra (Sala 
„Filimon Sîrbu"); O lună de 
confort, 19.30 ; Teatrul Mun
citoresc C.F.R -Giulești ; Cele
brul 702, 19,30: Teatrul de 
Comedie ; Mușchetarii măgă
riei sale, 18: Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala Liberta
tea) ; Văduva veselă, 19,30: 
Teatrul de Stat de Operetă ; 
Revista 62, 20 : Teatrul „C- 
Tănase" (Sala Savoy) ; Profe
sor Mamlock, 20 : Teatrul 
Evreesc de Stat ; Albă ca Ză
pada, 16 : Teatrul „Țăndări
că" (Sala Orfeu) ; Harap Alb, 
16 : Teatrul „Țăndărică" (Sala 
din Academiei) ; Prezentare 
de mode UC.E.C.OM., 19,30: 
Circul de Stat.

Piticui 
Familia

Campionatul categoriei A de 
fotbal se reia duminică. în 
Capitală pe stadionul „23 Au
gust" se vor desfășura în pro
gram cuplat întîlnirile : Di
namo București-Jiul Petroșani 
(ora 13,45) și Progresul Bucu
rești — U. T. Arad (ora 15.30).

*
Simbătă seara incepind de 

la ora 19, pe Stadionul Repu
blicii. va area loc înt.lnirea 
internațională de box dintre 
echipele selecționate de tine
ret ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare.

Marți la Reșița echipa R. P. 
Ungare va întilni formația se
cundă de tineret a țării noas-

(Agerpres)

sporturilor din Con- 
a găzduit aseară întîl- 
internațională de box 
echipa secundă a tine-

Festivalul filmului sovietic
„Cînd mi s-a propus să fac un 

film despre Lenin — scria Intr-un 
articol, regizorul A. Rîbakov — 
am fost emoționat, în așa măsură, 
îneît mi-a trebuit cîtva timp pînă 
să mă pot apuca de lucru". Aces
te cuvinte ale celui care a reali
zat filmul „La începutul secolului", 
produs în studioul „Mosfilm", ex
primă acele sentimente de mîn- 
drie și profundă răspundere, ce 
stăpînesc întotdeauna pe regizorii 
sau actorii cărora li se încredin
țează crearea unor opere cinema
tografice despre viața și bogata 
activitate ale lui Vladimir llici Le
nin.

Scenaristul S. Ermolinski și re
gizorul A. Rîbakov au abordat în 
filmul lor, o perioadă din viata 
lui Lenin, netratată încă nici pe 
scenă, nici pe ecran : cea cuprin
să între anii 1898—1901. Sînt anii . 
în care deportat în satul siberian 
Sușenskoe, Lenin o întîmpină pe 
Nădejdea Krupskaia, pe tînăra în
vățătoare revoluționară care va 
deveni devotata și iubitoarea sa 
tovarășă de viață și de luptă. Ală. 
turi de ea, pregătește Vladimir 
llici, la începutul acestui secol a- 
pariția primului ziar al marxiștilor 
revoluționari ruși, „Iskra", care 
avea să netezească drumul către 
formarea partidului de tip nou al 
clase: muncitoare din Rusia. Tot 
în acești ani, Lenin — întors din

deportare asigură condițiile nece
sare editării și difuzării ziarului 
„Iskra" și apoi — reușind să ple
ce în străinătate — înființează re
dacția și tipărește ziarul la Mun- 
chen, de unde era trimis apoi ile
gal în Rusia.

Evenimentele importante din a- 
ceasfă perioadă a vieții lui Le
nin, bogăția de fapte și adinciie 
lor semnificații, au pus sarcini de 
mare răspundere în fața creatori
lor filmului „La începutul secolu
lui". Ei au izbutit însă să redea 
esențialul, prin construcția echili
brată a scenariului, prin imagini 
expresive și prin asigurarea unei 
distribuții cit se poate de potri
vite.

Deși firul povestirii cinemato
grafice se desfășoară firesc, ur
mind mersul evenimentelor, crea
torii filmului au știut să accen
tueze cîfeva din momentele a că
ror înaltă semnificație o pot dis
tinge oamenii zilelor noastre, 
mult mai lesne decit cei care par
ticipau pe atunci direct la e e. 
De pildă scena ședinței e;a e 
organizate în Siberia, cu prilejui 
sărbătoririi revelionului 1900, c.~c 
Lenin rostește toastul : „La mu • 
ani I pentru anul nou, pentru 
veacul nou I" Abia astăzi în lumi
na visului înfăptuit, cuvintele lui 
răsună ca o genială previziune a- 
supra veacului revoluțiilor prole-

Sala 
stanța 
nirea 
dintre 
retului din R.P.R. și echipa 
de tineret a R- S. Cehoslovace. 
Meciul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate 10-10.

★

Campionatul republican de 
box pe echipe programează joi 
cu începere de la ora 18 pe 
terenul sportiv din str. I. Vidu 
întîlnirea dintre echipele Me
talul București și Energia 
Cîmpina. Din program se des
prind întîlnirile : D. Done — 
M. Vișoiu ; Gh. Dumitru — 
I. Petran ; D. Rizea — I. Pă- 
duran și I- Robșan — P- Zăi- 
nescu.

Cinematografe
Festivalul filmului sovie

tic : Patria, înfrățirea între 
popoare, 23 August: Marele 
război: Republica, Elena Pa
vel, Al. Sahia; Alarmă la gra
niță : Lumina ; Spectatori în 
ofsaid : Magheru, București, 
Gh. Doja ; Cinci cartușe : V. 
Alecs andri, I. C Frimu, Fla
căra ; Aproape de soare: M.

„La începutul secolului
tare, al construirii socialismului și 
comunismului, al zborului omului 
spre stele.

în ce privește activitatea desfă
șurată de Lenin pentru editarea 
ziarului „lskra“ în film sînt relie
fate două din cele mai importan
te momente. în primul rînd înfîl- 
nirea lui ilegală cu muncitorii din 
Petrograd, cînd aceștia ti dăru-

Carnet 
cinematografic

iese, pentru scoaterea ziarului, co
peici cîștigafe cu greu, făgăduln- 
du-i totodată să scrie red ac* e 
despre viața și lupta lor și să a- 
sigure difuzarea ziarului, după ce 
sosea din străinătate. In al do 'ea 
rînd, discuția avută de Lenin eu 
Plehanov în Elveția, cînd, înfrun- 
tînd calm și hotănt, îng'mfarea fi 
chiar violența interfocutorufui său, 
Vladimir Hid izbedeste să-ș' ■»- 
puni ferm pmetui ce vedere a- 
supra cofed.vului re.
dadîonai și sardndor z arului Js- 
kra“.

In privința legăturii lui Lenin 
cu oamenii simpli fi a respect-jlui 
și dragostei ev ea-e acesta H fe- 
eonjurau, filmul cuprinde cîteva 
admirabile secvențe, mai cu sea-

tuf

mă acelea din Siberia. Micuțul 
Mineai Pefrovici — fiul gazdei — 
„apără" cu strășnicie, cărțile și 
hîrfiile lui Vladimir llici, cînd a- 
cesta lipsește de acasă ; Prohov 
și Vasionca vin cu încredere să 
ceară sfat și ajutor la deportatul 
care le-a cucerit respectul și dra
gostea ; iar cînd cei doi soți pă
răsesc locul deportării, întreg sa
tul îi conduce, urîndu-le viață 
lungă și succese în activitatea lor 
închinată luptei pentru fericirea 
oamenilor.

„El a fost simplu, apropiat — 
in aceasta consta forța lui..." 
scrie Nădejdea Kostantlnovna 
Krupskaia în amintirile sale despre 
Lenin. De la această caracterizare, 
deosebit de prețioasă pentru toȘ 
cei care-și propun să înfățișeze, 
pe ecran sau pe scenă, chipul lui 
Lenin, au pornit și regizorul A. 
Rîbakov și actorul furi Kaiurov, 
interpretul lui Vladimir llici în a- 
cest film.

Ei au urmărit deopotrivă reda
rea elanului combativ, tăria de 
caracter și geniala clarviziune. în
sușiri proprii tînărului revoluțio
nar, pe atunci în vîrstă de 30 de 
ani și calitățile lui umane, senti
mentele de soț, prieten, tovarăș. 
Cit de firească și profund ome
nească ne apare, în acest sens, 
bucuria năvalnică cu care Vlădi
ci ir llici o îmbrățișează pe Nadej-

to-

dea cînd o găsește, întorcindu-se 
de la vînăfoare, în modesta lui 
căsuță din satul siberian. Sau cită 
bunătate înțelegere și răbdare 
bine cunoscute — însușiri ale lui 
Lenin — a știut să transmită Kaiu- 
rov în scena în care Vladimir llici 
încearcă să determine pe un
varăș — cu nervii zdruncinați de 
deportare — să-și îngrijească să
nătatea.

Cită simplitate este cuprinsă, si 
ce adinei semnificații dobîndește 
ca de pildă, în mișcarea cu care, 
în ultimile imagini ale filmului, 
Lenin învîrteșfe alături de munci
torii tipografi, roata mașinii care 
tipărea „Iskra".

„La începutul secolului" este 
un film deosebit de interesant, 
realizat cu multă măiestrie, care 
poate sta cu cinste alături de cele 
mai valoroase opere cinematogra
fice închinate vieții și activității 
lui Vladimir llici Lenin. Este un 
film care ajută, mai ales pe ti
neri spectatori, să cunoască și să 
înțeleagă mai bine munca desfă
șurată încă din tinerețe de Lenin 
și de ceilalți revoluționari ruși, 
pentru pregătirea și înfăptuirea 
revolufiei care a schimbat fa(a 
lumii deschizîndu-i calea către 
viitorul comunist.

Anunț
Școala tehnică de îmbu

nătățiri funciare din Cer
navodă regiunea Dobrogea 
cu durata de școlarizare de 
2 ani, anunță examenul de 
admitere pentru luni 16 oc
tombrie a.c. ora 8.

Se primesc absolvenți cu 
XI clase cu sau fără exa
men de maturitate (băieți 
și fete). Candidații reușiți 
vor primi burse în ordinea 
mediilor în proporție de 
40% din cei reușiți.

Examenul se dă la : ma
tematică scris și oral și fi
zică oral.

Informații suplimentare 
se pot cere zilnic la secre
tariatul școlii telefon 121 
Cernavodă.

Studen|i 
bucureșteni!
Procurați-vă manuale și 

cursuri universitare de la 
Librăria Academiei, Mihai 
Eminescu și prin standuri 
Ie de cărți din facultăți.

IRINA DRAGAN
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tn întîmpinarea
Congresului P.C.U.S.

e pe șantierele septena- 
lului sosesc vești zilnic 
despre succesele obținu

te în construirea marilor o- 
biective industriale. Multe din 
ele intră în funcțiune în zilele 
care au mai rămas pînă la 
Congres. E gata pentru pri
ma „șarjă" rafinăria gigant 
de la Iaroslavl destinată pre
lucrării țițeiului din R.S.S.A. 
Bașkiră și R.S.S.A. Tatară. în
treprinderea se întinde pe o 
suprafață de peste 1.300 de 
hectare. Constructorii uzinei 
au instalat în ultima vreme 
circa 4.000 km de conducte 
subterane și aeriene. Rafină
ria s-a construit după cele 
mai moderne scheme tehno
logice.

Se verifică instalațiile de 
automatizare — ultima opera
ție înaintea intrării în func
țiune -și la termocentrala 
Ali-Bairamli. Termocentrala 
este o lucrare neobișnuită. 
Agregatele ei sînt instalate în 
aer liber. Specialiștii au cal
culat că ridicarea clădirilor 
masive ale centralelor electri
ce întîrzie cel puțin cu un 
an intrarea în funcțiune a 
turbinelor. Inginerii au creat 
apoi asemenea cazane, tur
bine, generatoare care să 
funcționeze în aer liber, atît 
sub soarele torid din sud,- cit 
și in timpul iernii. Care este

Cu noi biruințe 
in muncă

Articol special pentru „Scînteia tineretului"

La început au numit-o 
Klavocika, apoi Klava, 
iar acum și după nu

mele tatălui. Și aceasta este 
firesc. Ea a venit în uzina 
constructoare de aparate „Ma- 
nometr“ din Moscova în anii 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, încă înaintea ter
minării școlii medii. Nu avea 
decît 15 ani. Fata s-a dove
dit a fi ageră la minte și și-a 
însușit repede deprinderile în 
muncă, măiestria de lăcătuș. 
Așa și-a început drumul în 
viață tînăra muncitoare Klav- 
dia Burova de la una din în
treprinderile de construcții do 
aparate din Moscova.

După război, armînd sfatul 
tovarășilor mai în vîrstă, Kla
va s-a înscris la școala me
die a tineretului muncitor de 
pe lingă uzină. După cîțiva 
ani, ea a terminat-o și a ob
ținut diploma de maturitate.

în 1956 ea a intrat în rîn
durile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Astăzi Klav- 
dia Burova este un om sti
mat de întregul colectiv din 
întreprindere. Anul trecut, ea 
a obținut una dintre primii 
în uzină, titlul de onoare de 
udarnică a muncii comuniste. 
Ea nu numai că a depășit 
considerabil sarcinile de pro
ducție și a lucrat fără să 
dea rebut, dar a și ajutat cu 
stăruință pe muncitoare mai 
puțin experimentate să-și în
sușească măiestria de asam
blare a manometrelor, aju- 
tînd 20 de tinere tovarășe 
să-și însușească această spe
cialitate.

Burova depune șl o vastă 
muncă socială : ea este mem
bră a Comitetului pe uzină a 
Asociației voluntare de aju
torare a armatei, aviației și 
flotei. Ea însăși este o spor
tivă pasionată. După o pre
gătire corespunzătoare în- 
tr-unul din aerocluburile din 
Moscova, devenind parașu- 
tlstă, ea a efectuat cinci să
rituri de la înălțimea de 
1.200 metri.

Anul trecut Burova a fost 
aleasă membru al Biroului de 
partid din secție și membru 
supleant al Comitetului raio
nal Kalinin al P.C.U.S.

De aurind, la Conierința de 
partid a raionului Kalinin din 
Moscova a fost aleasă dele
gat la cel de-al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist.
- Sînt recunoscătoare din 

suflet tuturor acelora care 
mi-au acordat o încredere 
atît de mare, alegîndu-mă de
legat la cel de-al XXII-lea 
Congres al partidului. La a-

Pe șantierele 
septenalulai

efectul economic al acestei 
inovații ? Au fost economisite 
mii de tone de metal, beton 
și alte materiale de con
strucții. Stațiunea va da cel 
mai ieftin curent dintre toa
te termocentralele din Uniu
nea Sovietică.

Peste cîteva zile șuvoaiele 
de energie ale centralei de la 
Ali-Bairamli se vor vărsa în 
sistemul energetic transcau- 
cazian.

Numai cu un an și jumă
tate în urmă a început con
struirea Combinatului de ce
luloză de la Astrahan care va 
folosi drept materie primă 
stuful ce se întinde pe o su
prafață de 270 de mii de hec
tare în Delta Volgăi. Prima 
parte a combinatului este 
gata. Numai ea va produce 70 
de mii de tone de carton pe 
an. Capacitatea totală a între
prinderii va fi de 270 de mii 
de tone pe an. Combinatul de 
la gurile Volgăi va produce 
nu numai carton. Stuful va fi 
transformat în mase plastice, 
parchet, mobilă și chiar în 
piese de mașini. In fiecare 
an își mărește capacitatea 
Combinatul metalurgic de la 
Cerepoveț. Zilele acestea in
tră aici în funcțiune un nou 
laminor. Un alt laminor, și 
mai puternic, pentru produ
cerea țevilor, se experimen- 

cest congres, noi delegații, 
urmează să discutăm și să 
adoptăm noul Program și noul 
Statut al partidului comu
nist. Programul P.C.U.S. expri
mă gîndurile și sentimentele 
noastre. El însuflețește pe 
oamenii sovietici la noi fap
te eroice în muncă. Este fără 
îndoială sigur că poporul 
nostru va îndeplini acest Pro
gram, va construi comunis
mul....

Această femele înaltă, în
tre două vîrste, cu fața des
chisă, cu privirea prietenoa
să care izvorăște din ochii 
ei de culoare închisă, vor
bește calm, expresiv.

Klavdia Burova a povestit 
că constructorii de aparate 
din Moscova sînt inițiatorii 
luptei pentru a da cele mai 
bune produse din lume. Ini
țiativa lor parcă ar fi avut 
aripi puternice, s-a răspîndit 
mai întîi în întreprinderile 
din capitală, iar apoi în uzi
nele și fabricile din întreaga 
țară. Pretutindeni se desiă- 
șoară acum lupta pentru pro
duse de calitate excepțională.

Pînă în ziua deschiderii 
Congresului al XXII-lea al 
partidului, colectivul uzinei 
„Manometr" va produce apro
ximativ 20 de noi tipuri de a- 
parate. In ce privește durata 
lor de funcționare și siguran
ța în exploatare, ele vor de
păși de două ori aparatele 
similare de construcție veche.

Trebuie subliniat că produ
sele care poartă marca între
prinderii „Manometr" din ca
pitală se bucură de o mare 
cerere, nu numai în inferio
rul țării, ci și pe piața mon
dială. Această uzină își 
exportă produsele în țări ca 
India, China, Japonia, Indo
nezia, R.U.A., Italia, Polonia, 
Romînia, Bulgaria, Ctiba.

Volumul producției uzinei 
„Manometr" crește rapid. La 
sfîrșitul anului acesta, ea va 
atinge nivelul prevăzut pen
tru anul 1965, adică ultimul 
an al septenalului.

— Toate acestea _  spune
Klavdia Burova — vor consti
tui darul uzinei noastre adus 
Congresului al XXII-lea al 
partidului. Noi luptăm pentru 
ca uzinei noastre să i se de
cerne titlul de onoare de în
treprindere de muncă comu
nistă. Vom cuceri neapărat 
acest titlu...

SAVELI TIUNOV 
corespondent al agenției 

de presă „Novosti"

Moscova, octombrie 1961 

tează acum la Uzina „Ural- 
mașzavod" din Sverdlovsk. 
270 de brigăzi de constructori 
și montări și-au dedicat ener
gia și cunoștințele pentru a 
încheia lucrările înaintea 
Congresului.

Zeci de obiective indus
triale intră în funcțiune zilele 
acestea. Prevederile septena
lului în domeniile cele mai 
importante ale industriei se 
înfăptuiesc într-un ritm care 
întrece pe cel prevăzut.

(De la corespondentul A- 
gerpres Al. Cîmpeanu).

„In următorii 20 de ani siderurgia va 
ajunge la un nivel care va permite să se 
producă anual circa 250 de milioane de 

tone de oțel”
(Din proiectul de Program al P.C.U.S.

1960

Tinerețe apăsătoare 
în „orașul de front"
— Ne vorbește Gerhard Stolle, prim-secretar 

al organizației F. D. J. din Berlinul occidental —
stradă berlineză. Nu 
are decit cîțiva me
tri lățime, puțini, dar 
pe acest spațiu re
signs își dau înfîlni- 
re două lumi. Pe

caldarimul mutilat de război sol
dați americani se plimbă osteniți. 
Le citești pe față plicțiseala și, 
probabil, spre a o alunga ron
țăie între dinți gumă de meste
cat. „Mai bine e in Texas..." — 
par a spune. O firmă de lemn 
vopsită in alb vestește cu litere 
negre, în mai multe limbi, că de 
acolo începe sectorul american al 
Berlinului.

Un ostaș din poliția populară 
îmi împrumută binoclul său. Pri
vesc fîșia de stradă vest-berline- 
ză. Magazine înghesuite unul lin
gă altul. Zeci de firme. Cosme
tice, articole de lux și mereu 
„Coca-Cola", băutura inofensivă 
devenită obsedantă prin reclama 
deșănțată ce i se face in apus. 
Trecători puțini și mulți polițiști 
vest-berlinezi cu și fără uniformă. 
Strada pare tăcută, percepi o ner
vozitate ce se vrea camuflată. Un 
autocamion încarcă mobilă de 
epocă. Pesemne, un bogat loca
tar dorește să-și pună în sigu
ranță avutul, undeva pe la Bonn 
sau chiar mai departe. Dealtfel, 
singurele Întreprinderi comerciale 
care fac afaceri strălucite în 
Berlinul occidental in aceste zile 
sînt societățile de transport. Pro

Vedere de ansamblu a 
noii clădiri din marmură și 
sticlă din incinta Kremlinu
lui, unde vor avea loc lu

crările Congresului 
al XXH-lea al P.C.U.S.

La hidrocentrala de la Bratsk

A fost montat primul 
turbogenerator

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : A fost mon
tat primul turbogenerator la 
hidrocentrala do Ia Bratsk de 
pe fluviul Angara (Siberia ră
săriteană), care va fi cea mai 
mare hidrocentrală din lume- 
Ea va putea produce anual a- 
proximativ 22 miliarde kWh 
de energie electrică.

In prezent este în curs de 
terminare montarea celui 
de-al doilea turbogenerator.

fitorii „orașului de front" se în
ghesuie să-și trimită bogăția din
colo, în Germania Federală. Se 
zice că aceste societăți de tran
sport au primit înscrieri și pentru 
lunile de vară ale anului viitor, 
privilegiu dealtfel gras plătit. E 
clar, domnii speculanți, băieții de 
casă ai ocupanților, spionii de 
profesie și diversioniștii plătiți cu 
bucata privesc cu pesimism ziua 
de mîine.

Dar binoclul, oricîf ar fi el de 
perfecționat, nu-ți poate dezvălui 
totul. Observ niște tineri. Jmbră- 
cați pestriț, cu gesturi dezordo
nate. O întrebare ți se naște 
spontan : oare cum gîndește și 
se comportă in acest moment di
ficil tineretul „orașului de front" ? 
Răspunsul l-am căpătat intr-o con
vorbire cu Gerhard Stolle, prim 
secretar al Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) din Berlinul occiden
tal.

— Pentru a înțelege reacția ti- 1 
neretului vesf-berjinez la actua
lele evenimente trebuie să rea
mintim modul în care el este e- 
ducat — începe Gerhard Stolle. 
în Berlinul occidental tinerii sînt 
supuși unui permanent proces de 
otrăvire ideologică și politică. 
Procesul acesta începe încă de 
pe băncile școlii. Așa se explică 
de ce la 13 august, cînd revan
șarzii au organizat acțiuni provo
catoare la linia de demarcație, 
grupuri de elevi au putut fi atra

Reglementarea situației 
din Secretariatul O.N.U.-o importantă 

problemă internațională
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— Reorganizarea radicală a 
Secretariatului O.N.U. este o 
sarcină importantă și urgen
tă, a subliniat reprezentan
tul Uniunii Sovietice, A. A. 
Roscin, luînd cuvîntul la 9 
octombrie în cadrul Comite
tului pentru problemele ad
ministrative și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U.

Problemele activității se
cretariatului sînt discutate în 
comitet în legătură cu exami
narea bugetului O.N.U. pe a- 
nul 1962.

A. A. Roscin a remarcat si
tuația nesatisfăcătoare în pri
vința completării și orientării 
activității secretariatului aces
tei organizații internaționale. 
Din numărul total de 1659 de 
posturi în secretariat, supuse 
repartiției geografice, a spus 
el, 1280 de posturi, sau 77,2 
la sută sînt ocupate de cetă
țeni ai țărilor care fac parte 
din alianțele militare occiden
tale. Alte 288 de posturi, sau 
17,2 la sută sînt ocupate de 
cetățeni ai statelor neutre și 
numai 91 de ponturi sau 5,6 
la sută sînt ocupate de cetă
țeni ai țărilor socialiste.

Alegerea și repartizarea 
personalului, a declarat re
prezentantul sovietic, au făcut 
ca numeroase state membre 
ale O.N.U. să se afle vădit în- 
tr-o situație de inegalitate în 
problema participării la lu
crările secretariatului.

In condițiile existente în 
viața internațională a devenit 
necesară reorganizarea radi
cală a instituției secretariatu-

-------o-------

A

In Comitetul 
de tutelă al O.N.U.

NEW YORK 10 De la trimișii 
speciali Agerpres la O.N.U. în 
Comitetul de tutelă (al 4-lea) al 
Organizației Națiunilor Unite con
tinuă dezbaterea asupra situației 
din teritoriile aflate sub tutela 
O.N.U.

Vorbind tn ședința din cupă- 
amiaza zilei de 9 octombrie in 
numele delegației R.P. Romine, 
tov. Stanciu Stoian a scos în evi
dență răspunderea Comitetului al 
4-lea tn adoptarea unor hotărîri 
corespunzînd principiului abolirii 
Imediate și fără condiții a colonia
lismului, principiu proclama} so
lemn de Adunarea Generală, pre
cum și datoria Comitetului de a 
tmpiedica puterile coloniale să în
calce dispozițiile Cartei O.N.U,

In tncheiere Stanciu Stoian a 
subliniat necesitatea organizării la 
sfîrșitul acestui an sau începutul 
anului viitor a unui referendum 
popular, sub supravegherea unei 
comisii speciale a Națiunilor Unite, 
care să permită populației terito
riilor sub tutelă să se pronunțe 
pentru independență. în același 
iimp, a subliniat delegatul romîn, 
este necesară îmbunătățirea acti- 
vităjii Consiliului de tutelă, pen
tru a răspunde într-o- mai mare 
măsură sarcinilor pe care le pune 
declarația cu privire la acordarea 
independenței popoarelor colo
niale adoptată de Adunarea Ge
nerală.

se. Unii din ei, e drept, au fost 
plătiți pentru aceasta. Alții au ac
ționat astfel deoarece nu înțele
geau adevărul. Obiectivul princi
pal al școlii din Berlinul occiden
tal este acela de a-i face pe co
pii să creadă ca răsăritul repre
zintă o primejdie de moarte 
pentru Germania. Dacă veți în
treba pe mulți școlari ce este Re
publica Democrată Germană veți 
constata că nu pot să închege un 
răspuns oarecare. In școală li s-a 
spus meteu că pentru ei nu exis
tă și nici nu trebuie să existe 
Republica Democrată Germană. 
Dar 13 august, ziua cînd guvernul 
R. D. Germane a luat importan
tele măsuri de securitate de la 
Berlin, a zguduit conștiința mul
tor tineri. Ei au început să exami
neze cu alți ochi realitatea, au 
încercat să treacă dincolo de li
mitele între care i-a reținut in
fluența propagandei reacționare.

Gerhard Stolle ne descrie în 
cîteva fraze atmosfera vest-berli- 
neză. Elementul caracteristic îl 
reprezintă atmosfera de isterie 
războinică ce apasă viața „orașu
lui de front" Brandt și compania 
caută să înspăimînte populația. 
„Vitrina" strălucitoare a Occiden
tului a devenit tristă și posomo
rită.

— Occidentul și Bonn-ul au 
pompat în Berlinul vestic sume 
imense spre a-i face pe vest-ber
linezi să nu dorească o schimba- 

lui generai în așa mod îneît 
în fruntea acestui organ exe
cutiv al O.N.U. să se afle nu 
o singură persoană — secreta
rul general, ci trei persoane, 
reprezentînd cele trei grupuri 
principale de state, existente 
în momentul de față — socia
liste, neutre și țări aparținînd 
blocurilor militare occiden
tale. Pe aceeași bază trebuie 
reorganizat și întregul aparat 
al Secretariatului O.N.U. pen
tru ca în el să fie reprezen
tate cu drepturi egale cele 
trei grupuri principale de 
state menționate mai sus.

In legătură cu activitatea 
secretariatului, reprezentantul 
sovietic a abordat problema 
sediului O.N.U.

Pentru a asigura Organiza
ției Națiunilor Unite și orga
nelor ei executive condiții 
mai bune de activitate, a spus 
reprezentantul U.R.S.S., este

Falimentul politicii 
Bonn-ului

Ziarul vest-german „Die 
Andere Zeitung" se 
ocupă într-un articol 

de fond de falimentul po
liticii Bonn-ului care refuză 
cu încăpățînare să recu
noască că există două sta
te germane și nu renunță la 
planurile agresive de cotro
pire a Republicii Democrate 
Germane.

Cei ce se așteaptă ca pu
terile occidentale să sprijine 
Republica Federală în încer
carea ei de a anexa R.D.G. și 
de a acapara din nou regiu
nile aflate dincolo de Oder și 
Neisse speră că puterile oc
cidentale vor dezlănțui pentru 
pretențiile revanșarde cu pri
vire la Germania mare un 
război mondial. In urma ace
stuia însă. Germania și ele 
insele ar pieri in mod cert, 
scrie „Die Andere Zeitung", 
Declarațiile unor oameni po

PENERD LICHIDAREA 
PRIMEJDIEI DE RĂZH0I 

Un mare miting la Veneția
ROMA 10 (Agerpres). La 

Veneția a avut loc un mare 
miting în apărarea păcii la 
care au participat delegații 
ale oamenilor muncii din toa
te provinciile regiunii Vene
ția. Vorbitorii au subliniat 
necesitatea luptei tuturor for
țelor democratice pentru li
chidarea primejdiei de război, 
pentru a da ripostă imperia
lismului și revanșismului vest- 
german.

Atrăgînd atenția asistenței 
asupra faptului că în regiu
nea Veneția există baze pen
tru rachete, vorbitorii au sub
liniat principalele sarcini ale 
momentului de față : Înche
ierea Tratatului de pace ger
man care să consfințească

re a regimului de ocupație — ne 
relatează Gerhard Stolle. Sala
riile au fost stabilite exagerat de 
mari spre a-i corupe pe munci
tori. Dar acum cînd Berlinul occi
dental nu mai are rolul de „vi
trină", patronii se comportă nemi
los. Ritmul impus în uzinele din 
Berlinul occidental este de-a drep
tul nebunesc. Pur și simplu, au 
fost chiar stabilite amenzi — în 
unele concerne — pentru cei ce 
nu muncesc peste 8 ore. Deosebit 
de dificilă este situația unui mare 
număr de tineri. Aceștia prezen- 
tîndu-se la oficiile de recrutare a 
brațelor de muncă în loc să fie 
îndreptați spre uzine sînt atrași în 
armată. 20.000 de tineri vest-ber
linezi au fost recrutați de noul 
Wehrmacht de la Bonn, prin în
călcarea tuturor acordurilor în 
vigoare. Tinerilor li se oferă ne
numărate promisiuni iar mirajul 
vieții de soldat exercită, din ne
fericire, influență. Studenți sînt 
atrași in armată cu promisiunea 
unor burse mari din fondurile mi
nisterului lui Strauss. In ciuda tu
turor protestelor, recrutările ile
gale continuă în Berlinul occi
dental.

Gerhard Stolle vorbește cu 
multă emoție despre tinerii pro
gresiști din Berlinul occidental 
care înfruntînd nenumărate difi
cultăți luptă împotriva militariști- 
lor și revanșarzilor, pentru ca 
Berlinul occidental să devină un 
oraș liber, demilitarizat.

— Numeroși tineri fac parte din 
Tineretul Liber German. Activita
tea organizației noastre din Ber
linul occidental este supusă unor 
permanente persecuții. Cele 9 
sedii ale F.D.J. au fost, după 13 
august, devastate de huligani și 
sigilate de poliție. De multe luni 
nimeni nu ne mai închiriază o sală 
pentru adunări. Gazeta noastră 
„Signal" apare acum șapirografia- 
tă. Denunțătorii de profesie și 
spionii urmăresc pe membrii F.D.J. 
O să vă povestesc ce i s-a întîm- 
plaf unei tinere membre a orga
nizației noastre. Ea lucra la con
cernul „Siemens", fiind apreciată 

indicat ca sediul O.N.U. să 
fie stabilit într-un loc unde 
să nu existe o înrîurire unila
terală a unui grup de state — 
S.U.A. și partenerii lor occi
dentali — asupra acestei orga
nizații, înrîurire care împiedi
că activitatea ei normală. In 
legătură cu aceasta se impune 
problema transferării sediului 
O.N-U. din S.U.A. într-o țară 
neutră. In declarațiile delega- 
ților la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale O.N-U-, 
precum și în materialele a- 
părute în presa diferitelor 
țări se arăta că locurile cele 
mai potrivite pentru sediul 
O.N.U. ar fi Viena, Geneva sau 
chiar Berlinul occidental.

Reglementarea situației în 
Seoretariatul O-N.U. a devenit 
o problemă internațională im
portantă care necesită o rezol
vare grabnică, a spus în înche
iere reprezentantul sovietic.

litici și publiciști englezi și 
americani, scrie în continua
re ziarul, arată că ei sînt 
gata să recunoască exi
stența celor două state ger
mane și frontiera pe O- 
der-Neisse, că sînt hotărîți 
să țină seama de faptul că 
între Berlin și Republica Fe
derală se află un teritoriu a- 
parținînd Republicii Demo
crate Germane și că de aceea 
R.D.G. are dreptul de control 
pe acest teritoriu.

Aceste voci din Occident a- 
testă că politica promovată 
pină în prezent de Bonn a 
dat faliment, subliniază „Die 
Andere Zeitung".

Ziarul subliniază în înche
iere că numai prin schimba
rea politicii falimentare a 
Bonn-ului, se poate lichida 
primejdia care amenință 
omenirea.

frontierele stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, 
dezarmarea generală și con
trolată și încetarea experien
țelor nucleare, recunoașterea 
drepturilor suverane ale Re
publicii Democrate Germane.

MOSCOVA. — Din însărci
narea guvernului sovietic Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a exprimat „cel mai 
categoric protest" în legătură 
cu continuarea atacurilor ban
ditești asupra ambasadei

de tovarășii de muncă pentru 
hărnicia ei, pentru conștiinciozi
tate. Nimic nu i se putea reproșa. 
In afara faptului, bineînțeles, că 
este membră a F.D.J. Direcția a 
organizat o provocare și fînăra a 
fost concediată.

în Berlinul occidental își des
fășoară activitatea numeroase or
ganizații de tineret cu caracter 
militarist și revanșard. Printre ele 
se află „Deutsche Jugend des Os- 
tens“ și „Junge Staalhlem". A- 
ceste organizații nu numără un 
număr mare de membri, dar sînt 
deosebit de gălăgioase. In prin
cipal ele se ocupă cu provocări 
la graniță și cu vînătoarea de 
membri ai F.D.J. Dumnealor sînt 
foarte „viteji". Se adună cite 20 
și lătrară pe un singur membru al 
organizației noastre. Dacă mem
brii F.D.J. sînt mai mulți, revan
șarzii o iau la goană sau solicită 
ajutorul poli(iei.

Gerhard Stolle ne relatează 
despre poziția cadrelor de con
ducere ale organizației social-de- 
mocrate de tineret „Falken". A- 
cestea refuză colaborarea cu 
membrii F.D.J. In schimb, cadre 
medii și grupe de bază ale orga
nizației „Falken" mențin legături 
și organizează acțiuni comune cu 
F.D.J. De asemenea, secfii de ti
neret ale sindicatelor colaborează 
cu F.D.J.
— M-ați întrebat care este pă

rerea mea despre felul de a gindi 
al tineretului vest-berlinez — spu
ne Stolle. Desigur mulți tineri se 
găsesc sub influența propagandei 
reacționare. Dar mi se pare deo
sebit de semnificativ faptul că, 
după 13 august, în Berlinul occi
dental rîndurile F.D.J. au crescut. 
70 la sută din noii membri ai or
ganizației noastre sînt muncitori. 
Tot mai mult își croiește drum 
convingerea că numai încetînd de 
a li „oraș de front", Berlinul occi
dental va putea avea o existență 
liniștită. Or, aceasta se poate ob
ține pe calea încheierii Tratatului 
de pace german.

EUGENTU OBREA

întrevederi ale 
lui A. A. Gromîko

NEW YORK 10 (Agerpres). 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovie
tice la cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
a primit la 9 octombrie pe A. 
Stevenson, reprezentant per
manent al S.U A. la O.N.U. și 
a avut cu el o convorbire.

LONDRA. — La 10 octom
brie, A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.. 
a sosit la Londra, venind de 
la New York, în drum spre 
patrie.

LONDRA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 10 oc
tombrie A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o vizită pri
mului ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan. La întîlnire 
au participat V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., și 
A. A. Soldatov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Marea Britanie.

In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme care inte
resează ambele părți.

-----•-----

ITALIA:
800.000 muncitori 

constructori 
în grevă generală
ROMA 10 — Corespondentul 

Agerpres G. Pastore trans
mite : La 9 octombrie s-a des
fășurat în întreaga Italie 
greva generală a celor 
800.000 de muncitori construc
tori în semn de protest împo
triva lipsei de măsuri de pro
tecție a muncii pe șantiere, 
în ultimele săptămîni pe șan
tierele de construcții din 
Roma, Palermo, Messina și-au 
găsit moartea în accidente de 
muncă zeci de muncitori, 
încă din luna august Sindica
tul muncitorilor constructori 
din Roma - arătînd că în ul
timii trei ani în provincia 
Roma au murit 122 de munci
tori constructori datorită lipsei 
de măsuri pentru asigurarea 
securității muncii — a cerut 
insistent luarea de urgență a 
unor măsuri menite să pună 
capăt accidentelor de muncă.

La chemarea organizațiilor 
sindicale ale muncitorilor con
structori afiliate la Confedera
ția Generală a Muncii, Confe
derația Sindicatelor oamenilor 
muncii și Uniunea italiană a 
muncii a fost inițiată pe scară 
naționala marea grevă de pro
test de la 9 octombrie. li *- 
ceeași zi la Roma. To
rino, Palermo. Taranto. Ter- 
ramo au avut loc mari mitin
guri și demonstrații ale mun
citorilor constructori în spriji
nul revendicărilor lor privind 
asigurarea securității muncii 
pe șantiere.

Tot la 9 octombrie s-a des
fășurat și greva generală a 
muncitorilor italieni din in
dustria de conserve de carne, 
industrie concentrată îndeo
sebi în orașele Milano, Pis- 
toia, Monza, Lecco.

U.R.S.S. din Argentina. Acest 
protest este cuprins în nota 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S, remisă la 10 
octombrie domnului A. Oliva 
Dei, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Argenti
na la Moscova.

BERLIN. — In cadrul celui 
de-al V-lea Festival cultural 
„Berliner Festtage", care se 
desfășoară în momentul de 
față în capitala R. D. Germa
ne, la 9 octombrie a avut loc 
concertul orchestrei sinfonice 
din Berlin, sub conducerea ]ui 
Kurt Sanderling.

Solista concertului, care a 
fost primită cu vii aplauze de 
numerosul public, a fost so
prana romînă Teodora Luea- 
ciu, solistă a Teatrului de O- 
peră și Balet al R. P. Romine, 
care a interpretat motelul 
„Exsultate Jubilate" de Wolf
gang Amadeus Mozart

PEKIN. — La 9 octombrie 
a avut loc la Pekin o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
50-a aniversări a revoluției din 
anul 1911. Adunarea a fost 
deschisă de Ciu En-Iai, pre
ședintele Comitetului pe în
treaga Chină al Consiliului 
Consultativ Politic Popular.

La adunare a rostit o am
plă cuvîntare Dun Bi-u, vice
președinte al R. P. Chineze.

-----•-----

Alte {ari 
au recunoscut Siria
BAGDAD 10 (Agerpres). — 

Postul de radio Bagdad a 
anunțat că în cadrul ședinței 
sale din 8 octombrie, guver
nul irakian a hotărît să re
cunoască Republica Arabă Si
ria.

VASHINGTON 10 (Ager
pres). - După cum anunță a- 
gențiile de presă, la 10 octom
brie, Departamentul de statal 
S.U.A. a dat publicității o de
clarație în care se subliniază 
că Statele Unite au hotărît să 
recunoască Republica Arabă 
Siria și își exprimă dorința 
de a stabili relații diplomatice 
cu această țară la rangul de 
ambasade.
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