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Plenara lărgită
Proletari din toate țările, uniți-vă!

a C. C. al U. T. M.
In zilele de 11 șl 12 octombrie 1961 a avut loc Plenara lărgltâ a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.La lucrările plenarei au participat membri și membri supleanțl al C.C. al U.T.M., mem- brii Comisiei Centrale de Bevizle, activiști din secțiile C.C. al P.M.B., reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii pentru Cultură Fizică și Sport, ai ministerelor economice, primi secretari al comitetelor raionale U.T.M., activiști ai C.C. al U.T.M.,

tineretului de Ia sate pentru mobilizarea a- cestula la îndeplinirea sarcinilor ce Izvorăsc din Baportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.H. din 30 iunie — 1 iulie a.c.La al doilea punct al ordinei de zi, plenara a analizat munca organizațiilor U.T.M. pentru Îndeplinirea planului de stat pe anul 1961 și sarcinile ce le revin pentru mobilizarea tineretului Ia îndeplinirea planului de stat pe anul 1962.
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redactori șeii ai publicațiilor de tineret șl copil, secretari ai comitetelor U.T.M. dtn mari Întreprinderi Industriale, S.M.T., G-A.C., cen
tre școlare agricole, secretari ai unor comi
tete U.T.M. pe comune.La primul punct de pe ordinea de zi, plenara a dezbătui activitatea poHtico-educa- tlvă a Uniunii Tineretului Muncitor in rîndul

In urma dezbaterilor la care au luat parte un mare număr de membri ai C.C. al U.TM precum și invitați, plenara a aprobat rapoartele prezentate, sarcinile ce decurg și măsurile ce trebuie luate de către organizațiile U.T.M. în problemele discutate.
București, 12 octombrie 1961

In atelierul scolii se formează viitoarele cadre de muncitori. In fotografie: profesorul Ovidiu Deme- trescu de la Școala profesională „23 August- din Capitală explicind unui grup de elevi din anul III principiile de funcționare a mașinilor de frezat.Foto : AGERPRES

NE VORBEȘTE 
GHERMAN TITOV

Prin telefon, pentru .Scînteia tineretului"

Extinderea mecanizării 
în întreprinderile 

industriei de pielărie 
și încălțăminteIn întreprinderile industriei 

de pielărie și încălțăminte se 
desfășoară o largă acțiune 
pentru mecanizarea lucrărilor 
grele Și cu volum mare de 
muncă. Astfel, în ultimul 
timp, în tăbăcării au fost in
troduse electrocare, electrosti- 
vuitoare, pompe pentru tran
sportul soluțiilor chimice, hi- 
dratoare pentru stinsul varu
lui, agregate pentru stropitul, 
întinsul și uscatul pieilor, ins
talații pentru evacuarea de
șeurilor de materiale, utilaje 
pentru corectarea fețelor etc.

Din fondurile de mică me
canizare au fost făcute lucrări în vederea ușurării muncii și în fabricile de încălțăminte. ■ 

Extinderea mecanizării și 
utilizarea unor mașini moderne au permis muncitorilor 
din unele întreprinderi ca 
„Janos Herbak", „Kirov” și 
,.N. Bălcescu” să reducă ci
clurile de fabricație cu 25-50 
la sută, să îmbunătățească ca
litatea încălțămintei și să re- > ducă prețul de cost.A eresczr totodată produc
ția. Fabricile ca —t pene piM. in primei» rrei trimes
tre, 195MO perechi de iecăl- țămisre pent*» femei, bărbați și copii.

(Agerpres) 1

I stă seară, cu două zileJ înainte de vizita in țara 
noastră, i-am luat un 

interviu lui Gherman Titov, 
pilotul cosmonaut nr. 2 al 
Uniunii Sovietice, Erou al 
Uniunii Sovietice.

Trebuie să recunosc că am 
fost foarte emoționat. Am 
stat de vorbă cu omul care 
timp de 25 de ore în Cosmos 
a avut pulsul normal făcind insă ca pulsul omenirii care 
urmărea eroicul său raid spre 
stele să bată cu putere. Gher
man Titov arată foarte bine, 
este vesel, sănătos. Cum spu
nea la tntilnirea avută aici la 
Moscova cu tineretul „Cosmo
sul e un medicament foarte 
bun".

Am pregătit microfonul pen
tru a înregistra pe bandă de 
magnetofon reportajul pe care 
urma să-l transmit prin cablu 
la București. Totul era gata.— Nu am fost niciodată în Romînia dar am citit multe despre țara dumneavoastră, am auzit multe despre poporul romîn și succesele sale, spune G. S. Titov.— Și totuși ne-ați făcut 
Gherman Stepanovici, o vizi
tă. Ce e drept foarte... scurtă.— Da, zimbește tovarășul Titov, am zburat de-asupra Romîniei în timpul călătoriei în Cosmos.Vreau să vă spun că am ascultat numeroase melodii romînești, am văzut dansurile dumneavoastră populare care îmi plac foarte mult. Cred că vom avea prilejul să vedem cum trăiește poporul romîn, să-i cunoaștem viața. Am

deplina credință că această călătorie va fi minunată.In timpul convorbirii Gher
man Titov a ținut să vor
bească despre prietenia țări
lor noastre.— Călătoria pe care o vom face va fi o mărturie a trainicei noastre prietenii. Noi știm că poporul romin este un frate ai poporului nostru, la fel și poporul sovietic are sentimente frățești față de poporul romîn.Luna prieteniei romino-so- vietice care se desfășoară în prezent constituie un aport la întărirea prieteniei dintre poporul romin și sovietic. Călătoria in Romînia care coincide cu această tradițională sărbătoare a dumneavoastră va contribui șî ea desigur la întărirea relațiilor noastre-

Interviul foarte scurt se 
apropie de sfirșit. Adresindu- 
se oamenilor muncii din țara 
noastră. Gherman Titov a 
transmis următoarele :

— Aș vrea să urez tuturor oamenilor muncii din R.P.R. înainte de orice, multă sănătate. Noi avem un proverb: Sănătos să fii că celelalte urmează.Aș vrea să urez mari succese. noi succese în construirea noii vieți în Romînia.A'e-am luat rămas bun de 
la pilotul cosmonaut, care tre
buia să participe la premiera 
de gală a filmului „Din nou 
spre stele" care a avut loc in sala noului cinematograf din 
Moscova „Rossia".

AL. STARK
Moscova, 12 oct. 1961

Ad evărata 
prietenie

Pentru înfrumusețarea orașelor 
și satelor patriei SECRETELE SCURTĂRII TIMPULUI

Mobitizați de sfaturile populare, 
zeci de mii de cete*ern rorr r., 
maghiari și de i naji ora 
dan -©grjnee ? Ajreș-Ajr oncrraî Ve- 
g^ră parhcpi 5 excedarea 
crMor de ederes obștew la 
lucrăr.ie s-hrce. ee t—oj-i'ă' 
fundare, ia intre; «erea s. arițr 
rea pățtei ier, • irdnm^setarea 
orașelor și sa'e or, la cans*-ucț;, 
ei au făcut peste 50C XC zi e ce 
muncă voluntară. O con*- z-' e 
deosebită in această ac- une îj 
adus cetățenii din raioane e Odor- 
hei, Ciuc, Toplița și Tg. Mureș.

★

Sfaturile populare din regiunea 
Hunedoara au cheltuit în acest an 
pentru diferite lucrări de gospo
dărire și înfrumusețare a orașelor 
și centrelor muncitorești, aproape 
15 milioane lei.

Numeroase lucrări au fost exe

cutate și prin participarea volun
tară a cetățenilor. In locai.tățile 
Văii Jedui. la Hunedoara, Ca an, 
Deva p in ce ea*e cerrie in
duși-*e ș orașe dă -eg -re ce- 
•ier mobilizați de oeocfațu 
sfaturilor populare au erech-st 
prin nxmcă patriotică lucrări in 
valoare de peste 6.676.000 Iei.

★
Prin muncă voluntară, locuitorii 

din satele dobrogene au extras și 
transportat, de la începutul anului, 
peste 30.000 m.c. de piatră pen
tru întreținerea drumurilor, au 
construi* 73.500 m.p. de trotuare 
din piatră. De asemenea, s-au 
executat lucrări de aliniere a stră
zilor, s-au săpat mai mult de 
150.000 m de șanțuri pe marginea 
străzilor, s-au plantat 167.000 
pomi și s-au amenajat 186.000 
m p de spații verzi.

(Agerpres)

Succese aleîmbunătățind indicii de utilizare a cuptoarelor, oțelarii din Uzinele constructoare de mașini din orașul Brașov au realizat, peste plan, o cantitate de oțel lichid din care s-ar putea turna piesele metalice pentru toate autocamioanele prevăzute să se fa* brice anul acesta. Printre co

oțelarilor din Brașovlectivele care au adus o contribuție deosebită la obținerea acestei cantități de oțel, ieftin și de bună calitate, se află și oțelarii de la Uzinele de autocamioane „Steagul Roșu”. Ei au redus prețul de cost pe tona de metal cu 80 de lei.(Agerpres)
TELEGRAMA

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare RomîneBUCUREȘTIIn numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului R. P. Chineze și al poporului chinez vă transmitem dv. și prin dv. Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului R. P. Romîne și întregului popor romîn mulțumiri cordiale pentru felicitările trimise de dv. cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a proclamării R. P. Chineze.Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, poporul frate romin a obținut noi succese în lupta pentru construirea socialismului și îndeplinirea planului șesenal de dezvoltare a economiei naționale. Poporul romin depune eforturi neobosite in lupta împotriva politicii imperialiste de agresiune și război, pentru apărarea păcii în Europa și în întreaga lume. Poporul chinez se bucură din toată inima de realizările poporului romîn.Sintem convinși că prietenia frățească dintre popoarele chinez și romîn se va întări și dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.Urăm poporului romîn noi și mari succese în construirea socialismului și în lupta pentru apărarea păcii în lumea întreagă.MAO ȚZE-DUN Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist ChinezLIU ȘAO-ȚIPreședintele Republicii Populare ChinezeCIU DEPreședintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari pe întreaga ChinăCIU EN-LAIPremierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

ind cîțiva specialiști străini, care ne vizitau țara a- nii trecuți. au a- : .31 Ca mLEJCi” 
tn>îi termici eoiiși inginerii de pe șantierul viitoarei urine de anvelope de la Popești-Leordeni s-au angajat să termine lucrările intr-un timp aproape de două ori mai mic decît se socotea necesar pentru aceasta în unele din cele mai dezvoltate țări occidentale, aceștia s-au arătat de-a dreptul neîncrezători.— Pe ce vă bizuiți ? au întrebat ei.— Pe buna organizare a șantierului, pe sistemul de a- provizionare ritmică și la timp cu materialele de construcție și, în special, pe măiestria și avîntul muncitorilor noștri în întrecerea socialistă, li s-a spus.N-a trecut mult timp și colectivul șantierului s-a hotă- rît să mai reducă cu încă vreo cîteva luni termenul de intrare în probe a uzinei.— Un succes de seamă l-au obținut în această privință constructorii, cei care au ridicat halele și clădirile, spunea inginerul Romeo Luscalu din conducerea șantierului. Dînd dovadă de o multă pricepere, lucrînd pe orice anotimp, ei au făcut ca halele uzinei să fie terminate cu aproape un an și jumătate mai devreme. Aceasta a făcut posibil să-și înceapă munca montorii, cei ce execută în prezent operațiile finale de montare a a- gregatelor. Ca și constructorii, montori mobilizați de organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid, duc și ei bătălia pentru cîști- garea fiecărei zile, știut fiind că intrarea mai devreme în producție a uzinei înseamnă produse mai multe, cheltuieli mai puține, beneficii mai mari aduse statului.Pe șantier, stadiul cel mai

avansat al lucrărilor se află la stația de jocercare-anvelo- pe, unde lucrările sînt aproape terminate. angajamentul fiind depășit cu multe luni. Cum s-a obținut acest rezultat?La stația de încercare anvelope lucrează o brigadă de tineri condusă de muncitorul S. Daniel, socotită azi una din cele mai bune de pe șaniier. Atunci cirid s-a început kisă

portate și montate astfel. Mihai Gartner. Foleischer Gheorghe și alți tineri muncitori au pus umărul alături de vârstnici și iată că greutățile începutului au fost învinse. In timp ce zidurile creșteau, noi mașini apăreau in secție Așa a fost montată „mașina de încercat anvelope la șoc”, așa au fost montate diferite utilaje pentru piesele de 2000 și 5000 de kg. După orele de lucru,
Pe un mare șantier 

de construcții

lucrarea, brigada era formată din tineri care nu mai lucraseră la montarea unei asemenea uzine.— Lucrările cer o mare precizie și pentru ca să fie făcute și la termen și bine este necesar să recuperăm timpul necesar învățăturii procedînd altfel decît deobicei, au spus muncitorii mai în vîrstă. De aceea socotim necesar ca învățătura să se facă pe faze de operații, chiar în cursul lucrului. iar montajul să înceapă odată cu desfășurarea lucrărilor de construcție. Tinerii. mobilizați de organizația U.T.M.. au hotărît să sprijine cu toate forțele propunerea— Bine, dar hala n-are încă nici acoperiș, nici podul rulant nu s-a montat. Nu va fi greu ? li s-a răspuns îndrăzneților.Fără îndoială că era mai greu. Și totuși, băieții au început, sub conducerea meșterului, lucrările de montaj. Cum au procedat ? Podul rulant nefiind gata au hotărît să transporte mașinile fără el, folosind metode mai simple de transport prin tracțiune, pe role. Timpul nu aștepta. Mașini în greutate de zeci de mii de kilograme au fost trans-

bătrinul meșter studia atent utilajele care urmau a fi montate, iar a doua zi dimineața îi iniția pe tineri în cadrul unor scurte consfătuiri pregătitoare, organizate sub conducerea sa.In sfîrșit, constructorii și-au terminat lucrările, podul rulant a fost dat în funcțiune. Abia atunci montorii și-au dat seama cît de bine făcuseră începînd mai din timp lucrările. Dar, nici de aici înainte, ei n-au încetat să lupte pentru a cîștiga fiecare ceas, fiecare zi de lucru cu atit mai mult cu cît le rămăsese de montat cel mai mare agregat, o presă care cîntărește 68.000 de likograme. Avînd la dispoziție întregul utilaj de lucru băieții s-au adaptat imediat la noile condiții reușind să

sporească și mai mult ritmul lucrărilor. Numai în ziua cînd am vizitat șantierul, brigada a reușit să ridice și să monteze piese în greutate de 17.000 kg față de 10.000 de kilograme cit era sarcina planificată.Bătălia pentru realizarea unor lucrări de mai bună calitate, dar și intr-un timp mai scurt, s-a dus in întreg șantierul, în cadrul tuturor brigăzilor. Organizația U.T.M. de pe șantier, a popularizat pe larg inițiativa brigăzii lui S. Daniel, le-a arătat și celorlalți tineri cît de necesar este ca ritmul lucrărilor să fie sporit în adunările generale U.T.M., prin gazetele de perete, cu ajutorul postului ute- mist de control s-a discutat pe larg despre avantajele pe care le are șantierul, uzina și în ultimă instanță economia națională prin terminarea într-un termen mai scurt a lucrărilor de bună calitate.Și iată că rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Una dintre brigăzile care au răspuns cel mai bine la chemarea organizației U.T.M. a fost cea condusă de meșterul Mihai Rusu.Tinerii din această brigadă aveau de construit o estacadă în greutate de peste 36.000 de kg sprijinită pe piloni înalți de 25 de metri. în mod normal, montarea estacadeiEUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

și aduce aminte 
că atunci cînd a 
pășit pentru pri
ma oară în curtea 
gospodăriei, venit 
aici nu să privea

scă, ci să muncească serios 
alături de ceilalți colectiviști, 
mulți l-au privit cu zîmbete 
îngăduitoare, ba cîțiva rîsese- 
ră de el :

- Ce, mă, ți-e a joacă ? 
Ce-oi vrea tu să faci aici, în 
gospodărie, de ți-ai părăsit 
zmeul și mașina cu cheie ? !

Băiatul, încruntat ș» aprig în dorința lui de a dovedi că 
poate lucra, n-a avut ce să 
le răspundă. Cu toți cei 12 
ani ai lui voia să muncească, 
să i se dea o muncă precisă, 
nu să tot fie trimis de colo- 
colo, li plăceau animalele. 
S-a rugat, a stăruit și taică- 
său și în cele din urmă l-au 
pus îngrijitor la viței. Și-a 
luat munca în serios, zi de zi 
nu se deslipea de vițeii lui și 
de la un timp a observat că 
oamenii nu-l mai priveau cu 
neîncredere, ci cu niște ochi în care putea să deslușească 
o lumină apropiată, ceva ca- 
re-i spunea că el, Pitu Mi
hai, puștiul, reușise să cîștige 
încrederea colectiviștilor, să 
le arate că poate munci bine.

Anii au trecut. Băiatul a 
crescut mare, flăcău în toată 
puterea cuvîntului. A cerut 
să i se dea în primire o gru
pă de vaci. Asta se întîmpla 
in ’59. La adunarea în care a 
cerut această muncă plină de 
răspundere, cîțiva l-au sfă
tuit să rămînă unde e, că la 
vaci e mai greu, n-o să se 
poată descurca și cu școala și cu sarcinile pe care le va 
avea. E drept că se înscrisese 
în clasa a opta la o școală 
medie din Constanța (orașul 
e aproape de gospodărie), dar 
era convins că va putea mun
ci cum trebuie, așa că a stă
ruit și dorința i s-a înde
plinit. Cele 10 vaci pe care

Constanța: 20 vagoane fier vechi 
au plecat spre Hunedoara

Din gara Con
stanța a fost ex
pediată zilele a- 
cestea spre oțelări- 
ile Hunedoarei încă 
o garnitură de tren 
formată din 20 de 
vagoane încărcate 
cu fier vechi.

Inițiind acțiuni 
de strângere a fie
rului vechi pe în
treprinderi, școli, 
cartiere și străzi, 
organizațiile U.T.M. 
și comisiile de fe
mei din orașul 
Constanța și din ra

ionul Negru Vodă 
au predat de la în
ceputul anului a- 
proape 700 de va
goane cu metale 
vechi. Mari canti
tăți au strins și 
brigăzile de muncă 
patriotică din gos
podăriile agricole 
de stat și stațiuni
le de mașini și 
tractoare, cele de la 
Șantierul naval ma
ritim Constanța, 
întreprinderea me
talurgică de utilaje 
din Medgidia, In-

treprinderea de con
strucții navale din 
Tulcea și din alte 
întreprinderi și in-
stituții.

Pe întreaga re-
giune, în primele
nouă luni ale a-
cestui an au fost
colectate și trimise 
oțelăriilor patriei 
2A16 vagoane cu 
fier vechi, depășin- du-se astfel cu mai 
mult de 130 vagoa
ne angajamentul 
luat pe întregul an.

le avea erau de rase deose
bite, cu producții diferite. 
Munca nu era ușoară, dar 
priceperea cu care le-a îngri
jit, seriozitatea cu care înde
plinea programul zilei de 
lucru, au făcut ca la sfârșitul 
anului mulgătorul să aibă o 
depășire de plan de peste 
1.500 litri, ceea ce i-a adus 
mulțumiri și titlul de frun
taș. însă Mihai nu era mul
țumit. La sectorul zootehnic 
nu era singur. Alături de el 
lucrau. îndeplineau aceleași 
sarcini, cot la cot cu el, cei
lalți îngrijitori, oameni care, 
ca și el, contribuiau la spori
rea avutului colectiviștilor. 
Un an întreg în care el mun
cise pentru o producție spo
rită, aproape că uitase asta. 
Nu-și aducea aminte să fi stat 
prea mult de vorbă cu ei, să fi discutat o problemă, o me
todă sau altceva în legătură 
cu sectorul in care munceau 
toți. „E adevărat că oamenii 
m-au lăudat, mi-au spus că 
lucrez bine, dar aici, la sec
torul zootehnic, sînt singur?". 
Era nemulțumit de ei. Și-a 
dat seama că dacă ar fi cău
tat să înțeleagă felul în care 
muncesc și ceilalți, s-ar fi 
putut sfătui împreună, s-ar 
fi ajutat și din asta gospodă
ria ar fi cîștigat mai mult. 
Poate că unii ar fi avut ne
voie de îndemn sau sprijin, 
de un sfat al unuia mai pri
ceput, mai „vechi", așa cum 
este el. Dacă s-ar fi întîm- 
plat așa, oamenii ar fi lăudat 
întreg sectorul, l-ar fi socotit 
în întregime un sector frun
taș. Și începînd să privească 
în jur, să discute cu ceilalți 
a observat multe lucruri; că 
unii încă nu se pricepeau să 
mulgă așa cum trebuie, că 
nu se ținea evidența după 
grafic a producțiilor zilnice.

Apoi îl mai preocupa ceva. 
In sectorul zootehnic mai era 
nevoie de îngrijitori. Ar fi 
fost bine să vină tineri; pot 
deprinde mai ușor meseria. 
Vorbise cu cîțiva. A discutat 
și cu secretarul organizației 
U.T.M. Ideea era bună. Secre
tarul organizației de partid, 
căruia i se ceruse sfatul, a 
fost de acord. Atunci comite
tul U.T.M. a propus și consi
liul de conducere al gospo
dăriei a aprobat ca tinerii 
Culețu Tomache, Marcu Vic
tor, Bebi Gheorghe, Purcea 
Tănase, Sola Petre și alții să 
lucreze ca îngrijitori de ani
male. Cu toată străduința pe 
care și-o dădeau băieții, la 
început treaba nu mergea 
peste tot așa cum se cuvenea. 
La unii era vorba de o vre
melnică lipsă de experiență, 
dar alții întirziau, făceau 
treabă de mântuială, uneori 
lipseau. Lui Mihai nu i-a plă
cut o asemenea lipsă de răs
pundere. Printre cei care lu
crau așa de mântuială era și 
Tomache.

- Măi Tomache - i-a spus 
Mihai într-o zi — așa nu

c. STANESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

Tinerele colectiviste din comuna Chjrnogi, regiunea București, la stiînsul bogatei recolte de orez a colectivei
Fote ; AGERPRES



SA SPORIM 
RODNICIA PA MÎNTULUI

lecare bulgăraș de pământ, fiecare pumn de țărână își are istoria și viața sa. De la masivele stîncoase, de la granițele vulcanice, de la nisipurile pustiurilor răscolitedt furtuni și purtate pe vastele întinderi ale scoarței uscatului și pînă la nașterea țarinei pământului au trecut mii și chiar milioafie de ani.Făurarii care au transformat aceste ma: teriale în pământ, pe care agronomii îl numesc „sol“, sânt soarele, vântul, apa, frigul, diferitele substanțe chimice și viețuitoarele — începînd cu cele microscopice (microorganismele) și terminînd cu plantele superioare, animalele și omul.Căldura soarelui ă colaborat cu frigul. Pietrele și stîncile încălzite de soare și apoi răcite brusc se macină lent și treptat. Vintul ridică pulberile și firișoarele de nisip cu care lovesc stâncile și le provoacă noi rupturi. Apa înghețată in timpul iernii în fisurile pietrelor, provoacă noi dislocări. Râurile și fluviile rostogolesc stîncile, le sfărâmă, le rotunjesc și depun nisipurile pe lunci. Viaturile ajunse la capăt de drum depun și ele materialul dislocat și purtat la mări depăr
Sînt oare toate pâminturile 

la fel ?
tn capul locului se poate răspunde ușor că natura diferită a materialului care a stat la baza formării pămîn- tului, precum și Condițiile diferite de căldură, umiditate, înălțime etc au făcut ca solurile ce s-au născut să se deosebească între ele atît din punct de vedere al aspectului exterior, cit mai ales, din punct de vedere al calității lor principale — rodnicia sau fertilitatea. Astfel, pământul câmpiilor întinse are un strat roditor mai gros și mai bogat în materii hrăni-

Teren amenajat în terase sau trepte și plantat cu Viță de vie.tdaife. Aici, ierburile au lăsat în fiecare ăn rezerve mari de materie vegetală, care prin putrezire au format cantități mări de „Humus". acea substanță de natură organică, capabilă să rețină ca un burete rezerve mari de hrană și în stare să lege grăunciorii microscopici de pămînt în părticele mai mari, asemănătoare unor boabe de mei, de măză- riche său de mazăre. Dacă vom examina cu atenție pămîntul de pe coastele dealurilor vom vedea imediat că acesta se deosebește de pământurile de la șes. Tot astfel, pâminturile luncilor, al platouri- lor, al locurilor joase, se deosebesc între ele din punct de vedere al naturii materialului din care ș-au născut ele Șî al dezvoltării lor.Un pămînt roditor trebuie să asigure plantelor condiții optime de creștere și de dezvoltare, sau, cu alte cuvinte, să pună la dispoziția plantelor factorii de vegetație: căldură, aer, apă, substanțe hrănitoare, lă care se adaugă lumina și căldura soarelui și aerul atmosferic.Istoria societății omenești a arătat că o activitate nechibzuită și neprevăzătoare duce la distrugerea pământului și la micșorarea treptată, pînă la dispariție a rodniciei.Pentru a spori rodnicia pământului este necesar să cunoaștem pământul și să stăpinim factorii care hotărăsc rodnicia Iui. De asemenea, trebuie să avem mereu în vedere faptul că pămîntul este un corp natural în sînul căruia pulsează viața. Astfel, în fiecare gram de pămînt se găsesc cîteva milioane de microorganisme și în special bacterii., Pămîntul are o anumită alcătuire interioară, care îi permite să primească , apa și aerul cald, să rețină umiditate și . hrană un timp îndelungat. De aceea, pe . drept cuvînt putem asemăna pămîntul roditor cu un rezervor de apă, aer. căldură și hrană. Această alcătuire sau construcție a pământului este structura. Intr-adevăr în golurile care răimn între grăunciorii adunați, agregate structurale, se găsesc apă, aer, căldură și hrană. Un pămînt roditor păstrează această alcătuire un timp îndelungat, iar plantele cultivate găsesc in permanență și in cantități îndestulătoare elementele necesare vieții lor. Tocmai această stare de afînare, aceste spații goale din interiorul stratului arabil al pământului și chiar din părțile mai adânci, această alcătuire face posibilă existența a trei stări în masa pământului : starea solidă, starea lichidă și starea gazoasă, sau aerul din sol. Spațiul goi în care se găsesc aerul și apa reprezintă 45—50 la sută din 
Care sînt principalele cai ale 
sporirii rodniciei pămîntului ?

entru a asigura plantele în tot cursul vieții lor cu cantități mari de apă și de hrană, pentru a le apăra de buruieni, boli și insecte dăunătoare. avem la îndemânăca mijloc deosebit de eficace lucrările raționale ale solului. Prin executarea corectă a lucrărilor solului se asigură aerisirea, pătrunderea apei și aerului și crearea condițiilor necesare descom

tări. Substanțele chimice dizolvate în apă continuă munca primilor făurari, iar microorganismele pun pecetea vieții.Primul semn care a vestit transformarea uscatului într-un mediu capabil să întrețină viața a fost posibilitatea acestui material de a reține apa și de a oferi o cât de mică rezervă de hrană viețuitoarelor celor mai simple: bacteriile și algele.Pe măsura dezvoltării vieții, pământul a căpătat noi și noi însușiri, cate formează laolaltă trăsătura sa de bază: RODNICIA SAU FERTILITATEA.In mod obișnuit se spune că un pămint este roditor sau fertil atunci cînd plantele cultivate pe acel pămint cresc viguroase și produc o recoltă mare și de oalitate bună. Aceasta înseamnă că pă- mîiitul respectiv poate asigura în tot cursul vieții plantelor cultivate, cantități îndestulătoare de apă și de hrană.Rodnicia sau fertilitatea pământului este însușirea cfea maâ de seamă. întreaga activitate și toate eforturile trebuie să fie îndreptate astăzi, de către cei ce muncesc pe ogoare, pentru păstrarea a* cestei însușiri șî mai ales pentru dezvoltarea ei.

Volumul solului. In acest spațiu pătrund rădăcinile, aici se dezvoltă bacteriile, âici se formează hrana, aici ajung îngrășămintele pe care le aplică omul. Mărimea acestui spațiu depinde de structura solului. De aceea cu cit un pămînt are o alcătuire mai grăunțoasă, adică o structură in agregate, cu atît acel pămînt este mai roditor.Plantele cultivate au nevoi diferite de hrană în raport de virsta lor. Astfel, îndată după răsărire și pînă la înflorire, toate plantele au nevoie de hrană, care să asigure creșterea. Această hrană este în special azotul, alături da cantități mai mici de fosfor și de potasiu. Azotul este substanța care dă plantei un colorit Verde închis și formează în plante substanța numită albumină, absolut necesară hranei animalelor șî a omului. Fosforul are un rol important în formarea semințelor, în acumularea zahărului și amidonului și în grăbirea coacerii. Po- tasiul, al treilea element principal din hrana plantelor, are un rol însemnat în formarea organelor lemnoase, în formarea zahărului, grăsimilor și a fibrelor și în apărarea sănătății plantelor.în afară de aceste elemente, plantele se măi hrănesc cu multe altele cum Sânt borul, manganul. magneziul, zincul, flerul, molibdenul dar în cantități mai mici. Important este însă, ca toate substanțele hrănitoare să se găsească în soi în cantități îndestulătoare pentru plante, în diferite perioade ale vieții lor.Plantele se deosebesc între ele și după un anumit consum al substanțelor hrănitoare. Astfel, în timp ce culturile cerealiere consumă mult azot, leguminoasele consumă mult fosfor și calciu, rădăci- noasele consumă mult potasiu și azot.Cunoștințele despre felul hranei pe care o folosesc diferitele culturi au fost cîștigate de oameni datorită analizelor chimice care au fost făcute la plante. Cantitățile și felul hranei din sol au fost de asemenea, stabilite prin analize chimice. Dar plantele singure ne spun ce fel de substanțe hrănitoare lipsesc din pămînt. Așa, de pildă, culoarea galbenă sau verde-gălbtlie a plantelor ne arată lipsă de azot; culoarea violacee a frunzelor ne arată lipsa de fosfor. O anumită răsucire a frunzelor și mai ales pătarea lor arată lipsa de potasiu. Slaba dezvoltare a rădăcinilor ne arată lipsa calciului.Ridicarea rodniciei sau fertilității pământului este o sarcină de cea mai mare răspundere pentru țărani, pentru muncitorii, tehnicienii și inginerii care lucrează în agricultură și reprezintă principalul mijloc prin care se poate asigura creșterea continuă a producției agricole.Dacă în agricultura țării noastre s-au obținut importante succese în sporirea producției, acestea se datoresc, în primul rând, faptului că oamenii muncii de pe ogoare se străduiesc sâ introducă noi metode de lucrare a solului, de ingră-

Aviația utilitară In sprijinul recoltelor bogate.șarea culturilor, de întreținerea lor corespunzătoare și de asigurarea lor cu factorii de vegetație în cantități îndestulătoare.

punerii resturilor de plante, a gunoiului de grajd aplicat ca îngrășământ, precum și a îngrășămintelor chimice care le folosim.Spre deosebire de ceea ce s© cunoștea pînă nu de mult, lucrările solului se fac astăzi la o adâncime mai mare, lucru care este posibil datorită asigurării agriculturii cu tractoare puternice, pluguri corespunzătoare și alte mașini agricole 

care contribuie la o bună pregătire a terenurilor în vederea însămințărilor.
Cu rit stratul arabil este mai adine, cu atît rădăcinile se dezvoltă mal puternic, plantele se hrănesc mai din belșug și produc recolte mai mari. Se știe că rădăcinile griului, porumbului, sfeclei etc. străbat pământul pînă la o adâncime de 2—3 metri. Marea majoritate a rădăcinilor se dezvoltă însă în stratul lucrat de plug. Cu cît acest strat este mai adânc, cu atât rădăcinile au la dispoziție un volum mai mare de pămînt. din care pot să-și ia cantități mai mari de apă și de hrană.O ploaie bună care cade pe un pămint arat adine se infiltrează in întregime, în timp ce, dacă pămîntul nu este arat adine, apa băltește la suprafață sau se scurge atunci cînd terenul este înclinat. Tot astfel, dacă pămîntul este afinat mai adine, apa primită se pierde mult mai greu decît în cazul unui pământ îndesat, din care apa se ridică cu ușurință apte suprafață, unde se pierde sub formă de vapori în aerul atmosferic.Sînt pământuri, ca de pildă, cernoziomurile, care au un strat arabil mai gros. Pe aceste soluri se fac direct arături âdînci, pentru că nimic nu împiedică afî- narea mai adâncă Alte pământuri însă, mai ales cele din zonele mai umede și mai reci, precum și cele de pe coastele dealurilor, au un strat negru mai subțire. Sarcina noastră este de a crea condiții pentru dezvoltarea acestui strat. De aceea, pe aceste pământuri se practică adîncirea treptată a stratului arabil. în acest sCop, la executarea arăturii Se a- plică gunoi de grajd și îngrășăminte chimice, iar fundul fiecărei brazde este a- dîncit cu ajutorul unei piese numită scormonitor de subsol. Scormonitorul de 

Rolul îngrășămintelor
rezervă mare de sporire a rodniciei pămîntului o reprezintă GUNOIUL DE GRAJD. Dacă se face un calcul aproximativ, ținînd seama de numărul de animale pe care-1 avem astăzi în țara noes- stră, se pot obține anual 40 milioane de 

tone de gunoi de grajd, care poate da agriculturii noastre 200.000 tone azot, 100.000 tone de fosfor și 240.000 tone de potasiu.Substanțele hrănitoare din gunoiul de grajd se găsesc într-o stare mult mai prielnică pentru plante decît substanțele din îngrășămintele de fabrică.Pentru ca efectul îngrășării cu gunoi de grajd să fie cât mai mare, este necesară o bună păstrare a acestuia în platforme bine amenajate, în care fermentarea are loc fără pierderi de substanțe hrănitoare.Dacă s-ar aplica numai cite 20 tone de gunoi de grajd la ha, s-ar putea îngrășa anual câte 2 milioane de ha, cu care se poate spori producția de grâu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi etc.La grâu, în urma aplicării gunoiului de grajd producția crește cu 600—1.300 kg la ha față de terenul neîngrășat, la porumb sporurile sînt și mai mari, ajungând până la 2.000 kg boabe la ha, mai ales pe solurile mai sărace.De mare importanță în folosirea gunoiului de grajd este faptul că efectul bun asupra sporirii producției se menține mai mulțâ ani. S-a putut stabili că în primul an se folosește cam 40—50 la sută din substanțele hrănitoare cuprinse in gunoiul de grajd. în anul al doilea se mai folosesc 25—30 la sută din substanțele hrănitoare, în anul al treilea 15—20 la sută, iar în anul al patrulea cam 10 la sută.Gunoiul de grajd aduce pămîntului o cantitate foarte mare de bacterii folositoare. Astfel, într-un gram de gunoi proaspăt s-au numărat până la 40 miliarde de bacterii.Alături de gunoiul de grajd, un rol important in sporirea rodniciei pămîntului îl au și alte îngrășăminte, cum sînt turba, îngrășămintele verzi etc. în zonele în care există depozite de turbă, aceasta se stratifică în platformele de gunoi șj fermentează împreună cu acesta, contribuind la sporirea cantității de în- 

subsol nu aduce la suprafață un strat neroditor, ci numai îl afinează. Apa ploilor va aduce în stratul afinat de scormonitor îngrășăminte, iar rădăcinile vor o- cupa și acest nou strat. în anul următor, la executarea arăturii se va putea adânci brazda cu 4—6 cm iar un nou strat va fi afinat cu ajutorul scormonitorului. In felul acesta an de an, terenurile cu strat arabil subțire vor deveni tot mai roditoare și vor produce recolte mari Ia toate plantele de cultură.Prin crearea unui strat arabil adînc pe toate categoriile de pămînturi se va putea ajunge la producții mult superioare.în fiecare colț al țării există terenuri care și-au pierdut stratul roditor de la suprafață. Aplicarea pe aceste terenuri a îngrășămintelor naturale și adîncirea stratului arabii trebuie să fie una din preocupările principale în această perioadă.Arăturile adânci sînt cu atît mai folositoare pentru creșterea producției agricole. cu cît se execută mai de vreme. Acest lucru este necesar pentru a face posibilă adunarea apei și a înlesni viața microorganismelor care pregătesc cantități mari de hrană. Cu cit arăturile se fac mai de vreme, cu atît rezervele de hrană care se adună in pămînt sînt măi mari, iar sporul de producție este și el mai mare.Un teren lucrat la timp în fiecare an devine mai curat de buruieni, mai afinat și se lucrează tot mai ușor, iar producția sporește.Paralei cu executarea cît mai corectă a lucrărilor și crearea unui strat arabil tot mai adînc. pentru mărirea rodniciei pămîntului trebuie să folosim cit mai rațional toate îngrășămintele.

grășămînt. în zonele cu soluri foarte ușoare, cum sînt pământurile nisipoase și nisipurile mișcătoare, pe lîngă gunoiul de grajd, se folosesc îngrășămintele verzi, în acest scop, după plantele timpurii (borceagul, secara furajeră, mazărea etc.) se face o arătură puțin adîncă (15—18 

cm) și se seamănă o plantă cum este lupinul, fasolița, mazărea sau un amestec de mai multe plante. Cînd acestea au crescut destul de mari ele se culcă cu un tăvălug la suprafața solului și apoi se ară adînc. Introduse sub brazdă, aceste plante se descompun și îmbunătățesc mult rodnicia pămîntului.Alături de îngrășămintele naturale, un rd de seamă în sporirea rodniciei pămîntului îl au ÎNGRĂȘĂMINTELE CHIMICE. Acestea au o acțiune mult mai rapidă decât îngrășămintele naturale. în același timp, ele completează unele substanțe care în îngrășămintele naturale se găsesc în cantități mai mici.îngrășămintele chimice trebuie să se folosească alături de îngrășămintele naturale, pe terenurile bine lucrate. La a-

Stratul arabil este tot mai subțire pe măsură ce înaintăm spre vîrful unui deal. De aceea trebuie acordată toată atenția menținerii lui și mai ales a- dîncirii lui.aplicarea lor se ține seama de starea de rodnicie a pămîntului dind îngrășăminte mai ales pe terenurile mai puțin productive pe care trebuie să le aducem Ia un grad de fertilitate cit mai ridicat.Există în țara noastră mari suprafețe de teren al căror pămînt este spălat de ape, secătuit de orice vlagă. în locul substanțelor hrănitoare care trebuie să îmbrace grăunciorii de pămînt se găsesc substanțe nefolositoare plantelor. Printre acestea, cele mai păgubitoare sânt hidrogenul, aluminiul, fierul și manganul. A- ceste substanțe se combină cu îngrășămintele chimice și le fac inactive. Mustul acestor pământuri este acid, sau după 

cum se spune în termeni populari, acru. Din cauza acidității, rădăcinile plantelor se dezvoltă slab, iar din cauza lipsei hranei plantele dau recolte mici.Pentru ridicarea rodniciei acestor pământuri este nevoie să se aplice niște
I

Teren amenajat pentru irigație.substanțe cu rol ameliorator, care să conțină mult calciu. Substanțele sau corpurile care conțin calciu sînt: piatra de var, varul ars, marna sau policăul și altele. Aceste substanțe se numesc a- mendamente calcaroase. Cea mai largă folosire o vor avea piatra de var măcinată fin, ținînd seama că avem în țară munți întregi alcătuiți din piatră de văr.Plenara C.C. al P.M.R din 30 iunie — 1 iulie 1961 pune în fața agriculturii sarcina de a se îmbunătăți prin aplicarea de amendamente, suprafața de 400.008— 500.000 hectare anual. Dacă se ține seama că prin amendare se sporește producția cel puțin cu 200 kg la hectar, aceasta înseamnă un spor anual de 80.000— 100.000 tone de cereale.Folosirea amendamentelor calcaroase este încă Ia început în țara noastră. De aceea, sarcina celor ce muncesc pe ogoare este aceea de a folosi în acest scop toate materialele ce conțin calciu. Un exemplu bun îl oferă lucrătorii din agricultura regiunilor Argeș, Banat, Brașov. Maramureș, Suceava și Bacău care au început acțiunea de aplicare a amendamentelor calcaroase.Dezvoltarea aplicării de amendamente Va permite îmbunătățirea fertilității unor suprafețe de peste 3 milioane hectare terenuri arabile și a unor mari suprafețe de pășuni și fînețe naturale și cultivate, pe care se va îmbunătăți mult producția, atît din punct de vedere cantitativ, cît șj calitativ.în zone întinse, unde îngrășămintele cu fosfor nu aduc sporuri de producție din cauza compoziției chimice nefavorabile a pămîntului. prin aplicarea a- mendarnenteior calcaroase se vor obține •parorî mari de recoltă. Tot acriei, pe pășunile unde creșteau plante lipsite de valoare nutritivă, prin aplicarea amendamentelor se vor crea condiții prielnice plantelor valoroase din punct de vedere furajer.Folosirea îngrășămintelor și a amendamentelor va crea condiții tot mai bune pentru creșterea plantelor. Dar pentru ca aceste condiții de rodnicie să fie numai în folosul plantelor cultivate, toată grija trebuie să se îndrepte SPRE COMBATEREA ENERGICĂ A BURUIENILOR. Se știe că buruienile consumă de 2—3 ori mai multă apă și hrană de
Rezerve importanterigațiâ constituie o importantă rezervă a sporirii rodniciei pămîntului. Practica a arătat că în multe zone cu pămînturi roditoare nu se pot obține pr»«ducții mari din cauza lipsei apei. Dacă un pămînt este bine aprovizionat cu hrană, dar nu are destulă apă va lipsi motorul care să transporte hrana din pămint în plante. Tot astfel, dacă va exista apa. numai în primele etape de viață ale plantelor, recolta va suferi tocmai din cauza lipsei de apă La legarea rodului.Experiența de pînă acum a gospodăriilor noastre agricole socialiste a arătat că în condiții de irigație și de aplicare a îngrășămintelor se pot obține producții mari de porumb boabe, porumb siloz, sfeclă de zahăr etc.Pentru a stăpâni tehnica irigației și pentru a folosi cât mai economic apa din rețeaua de irigație, datoria noastră a tuturora este de a studia agrotehnica în condiții de irigație.Lărgirea suprafețelor irigate va cere o înaltă calificare a tuturor celor ce lucrează în agricultură.Vor apare pe cuprinsul țării întinse rețele de canale și mari instalații de ploaie artificială, iar mașinile corespunzătoare culturii irigate a plantelor vor ușura eforturile oamenilor. Pe cursurile mici de apă se vor amenaja baraje pentru crearea lacurilor sau bazinelor de acumularea apei, în vederea organizării de rețele locale pentru irigații.După cum lipsa apel este o frînă în ridicarea rodniciei pămîntului, tot astfel surplusul de apă este un factor negativ. De aceea, pentru a reda agriculturii noi suprafețe și pentru a le face productive, o largă acțiune va avea ca scop desecarea locurilor joase, înmlăștinate și îndiguirea terenurilor supuse inundațiilor.Atît terenurile desecate, cît și terenurile îndiguite cer aplicarea unei agrotehnici speciale, în cadrul căreia se îmbină lucrările adânci cu distrugerea vegetației de mlaștină, aerisirea pămîntului și aplicarea de îngrășăminte chimice, înlăturarea surplusului de apă în anumite perioade ale anului cu asigurarea apei în anotimpul călduros și uscat.Printre măsurile a căror menire este sporirea rodniciei pământului trebuie să fie socotită și rînduirea cît mai rațională a 

cât plantele cultivate. Tot astfel, în timp ce un spic de grâu produce până la 50 boabe, există buruieni cane produc peste 100.000 semințe. De aceea, o dată CU îmbunătățirea rodniciei pămîntului, trebuie să se combată cât mai energic buruienile. La aceasta contribuie arăturile adinei făcute la timp, lucrările cu discurile, cuU tivatoarele, grapele, sapele rotative și lucrările de îngrijite a culturilor. Alături de aceste metode agrotehnice, un rol dia ce în ce mai mare în distrugerea buruienilor îl au substanțele chimice numite erbicide.Am văzut că una din condițiile unui pămînt roditor este prezența unui strat arabil cît mai adânc. Acolo unde acest strat adînc există, el trebuie păstrat, iar acolo unde apele, în scurgerea lor, îndepărtează stratul roditor, este necesar să se ia măsurile de îndreptare.Pierderea stratului roditor din cauza apei sau din cauza vîntului poartă numele de eroziune.în țara noastră există suprafețe mari de terenuri agricole situate pe pante- Aceste suprafețe sânt în general puternic erodate, iar o parte și-au pierdut complet rodnicia. Odată CU lărgirea sectorului socialist al agriculturii devine tot mai largă posibilitatea de a lucra aceste terenuri de-a latul pantei (pe curba de nivel), stăvilind astfel acțiunea distrugătoare a apei. în același timp, pantele Cu o înclinație mai mare, pe care nu este posibilă cultura plantelor de cîmp, se amenajează în terase sau trepte, pe care se plantează viță de vie și pomi fructiferi.Așa cum arată tovarășul Gh. Gheor- ghiu-Dej la plenara C-C. al P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 1961, pe o suprafață de aproape 1 milion hectare în gospodării de stat și gospodării colective, prin organizarea rațională ă teritoriului a fost oprit procesul ae eroziune, iar oca. 27 000 ha din terenurile puternic erodate, îndeosebi în regiunile Dobrogea, Argeș. Galați, Ploiești, au fost recuperate și redate agriculturii prin amenajări de combatere a eroziunii (terase, canale) fiind plantate cu livezi și vii.Pe terenurile erodate, odată cu luarea măsurilor de oprire a eroziunii trebuie

Bazin de acumulare.să se aplice în special îngrășăminte naturale (gunoi de grajd și îngrășăminte verzi), pentru a reda pămîntului rezerva de materie organică, purtătoarea rodniciei.

culturilor, adică practicarea unui asola- ment. In felul acesta, plantele care consumă mai puțină hrană din sol vor urma după plantele care seicătuiesc mai mult solul, iar după aceasta, vor urma plante care îmbogățesc solul în anumite elemente de hrană.Sporirea rodniciei pămintului este o activitate omenească conștientă și de durată. Ea cere alături de entuziasm $i dragoste pentru profesiunea de agricultor, cunoștințe temeinice despre plante și despre pămînt.Tocmai de aceea datoria oricărui tinăr participant la cursurile agrozootehnice din perioada de iarnă, este să-și însușească temeinice cunoștințe științifice atît de necesare luptătorului pentru continua sporire a rodniciei pămîntului.Acțiunea noastră asupra pămîntului trebuie continuată cu acțiunea asupra plantelor.In munca noastră de zi cu zi trebuie să avem în vedere faptul că îmbunătățim pămîntul pentru plante. De aceea, fiecare îmbunătățire adusă pămîntului trebuie completată cu îmbunătățirea a- grotehnicii fiecărei culturi agricola Lucrările solului se completează cu aplicarea îngrășămintelor, cu semănatul la epoca optimă și cu îngrijirea corectă și la timp a semănăturilor. De asemenea, trebuie să se mai aibă în vedere faptul că soiurile selecționate cu o mare capacitate de asimilare și de producție valorifică în cel mai înalt grad condițiile bune de rodnicie, rezultat al muncii noastre.A ține seama de condițiile locale și a căuta să îmbunătățim la maximum a- ceste condiții înseamnă a aplica o agrotehnica diferențiată și a acționa în sensul sporirii fertilității pămîntului.
de tag. TEODOR MOSCALU, candidat în științe agricole



O analiză matură
a activității de organizație

Printre primii utemiști care 
au luat cuvintul în adunarea 
de dare de seamă și alegeri 
d organizației de bază U.T.M. 
de la Fabrica de încălțăminte 
,;Tudor Vladimirescu" din Pi
tești a fost și Stanciu Florea, 
responsabil al unei brigăzi de 
producție a tineretului.

- Brigada noastră de la 
secția croit — spunea el — așa 
cum arăta și darea de seamă 
este fruntașă pe întreprindere, 
toți membrii ei reușind să dea 
numai produse de bună cali
tate. De la început trebuie să 
arătăm că locul fruntaș pe 
care-l ocupăm îl datorăm or
ganizației de bază U.T.M. Noi 
am fost și înainte apreciați, ca 
o brigadă bună, dar a pro
duce încălțăminte numai de 
calitatea întîia nu a fost în
totdeauna preocuparea majoră 
a tuturor membrilor brigăzii. 
Planul de producție prevedea 
și un anumit coeficient de în
călțăminte de calitatea doua. 
De aceea unii membri ai bri
găzii nu se străduiau să 
realizeze toate produsele nu
mai de calitatea întîia. Discu
tarea activității brigăzii noa
stre într-o adunare generală 
U.T.M. a contribuit la schim
barea acestei stări de spirit. 
Putem afirma că acea adu
nare, arătîndu-ne clar care 
sînt neajunsurile in munca 
noastră, a avut darul de a 
face din lupta pentru calitate 
o preocupare centrală a mun
cii fiecărui membru al brigă
zii.

In discuțiile purtate cu pri
lejul alegerilor, utemiștii au 
amintit și despre alte adunări 
generale care au contribuit la 
educarea politică a tinerilor, 
la creșterea simțului lor de 
răspundere față de muncă, 
față de activitatea organi
zației U.T.M. Asemenea adu
nări generale au fost și cele 
în care s-a discutat despre : 
„U.T.M. — organizație unică 
revoluționară a tineretului din 
patria noastră", „Conducerea 
de către partid, chezășia tutu
ror succeselor noastre", „Sta
tutul U.T.M., drepturile și îndatoririle membrilor organiza
ției noastre" etc. Utemiștii au 
apreciat, de asemenea, și uti
litatea adunărilor generale 
U.T.M. care au analizat, pe 
bază de referate, conținutul

Kl

U. T. M., partici- 
adunarea de alean trecut cu vede- 

lipsuri destul de se- 
mai persistă în

Din hotăririle
adunării de alegeri

ee por control etc. F; 
care data ace 
nerale s-cu încheiat cu hotă-
rîri concrete menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii în 
domeniul analizat, a mărit 
mult eficacitatea lor practică.

Dar adunările generale

Acum crteva z -e 
a avut loc adu
narea generală 

de dare de seamă și 
alegeri în organizația 
U.T.M. din secția nr. 
5, sectorul III mașini 
agricole de la Uzi
nele „Vasile Roaită" 
din Capitală. Utemiștii 
au analizat temeinic 
munca organizației 
U.T.M. de secție, ac
tivitatea desfășurată 
de ea pentru educa
rea comunistă a tine
rilor, pentru mobili
zarea lor la lupta 
pentru înfăptuirea sar
cinilor celui de-al 
lll-lea Congres al 
partidului. Prin hofărî- 
rile adoptate în adu
narea de dare de sea
mă și alegeri și apli
carea lor în viață se 
vor putea obține în 
viitor noi succese în 
îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid, 
în dezvoltarea între
gii munci politice de 
organizație.

lată cîteva spicuiri 
din hofărîrea adop
tată de adunarea de 
alegeri :

Pentru mobilizarea 

mai activă a tinerilor 
c n secție la realiza
rea unor produse de 
calitate superioară, a- 
dunarea a hofărît ca 
biroul organizației 
U.T.M., în colaborare 
cu comitetul sindica
tului și conducerea 
secției să se ocupe 
de organizarea pen
tru tineri a unui curs 
de ridicare a califi
cării în funcție de 
gradul lor de califi
care.

Tn adunare s-a ho
fărît, de asemenea, 
ca pentru o mai ac
tivă participare a ti
nerilor la îndeplini
rea sarcinilor de pro
ducție, la obținerea 
unor produse cu un 
indice calitativ supe
rior, să se înființeze 
încă o brigadă de 
producție a tineretu
lui. Adunarea a hotă
rî! ca periodic pe 
bază de referat să fie 
analizată activitatea 
brigăzilor de produc
ție ale tineretului, te
iul în care își înde
plinesc ele sarcinile 
da producție și în pri
mul rînd, modul cum

U.T.M. nu au fost singurul 
mijloc de activizare a utemiș
tilor, de antrenare a lor la 
înfăptuirea sarcinilor puse în 
fața organizației de bază 
U.T.M.. de către organizația 
de partid.

- învățămîntul politic - a- 
răta în cuvintul său Ioana 
Ilie — a constituit un mijloc 
important de ridicare a nive
lului politic și ideologic al ti
nerilor din întreprinderea 
noastră. Studierea la învă
țămîntul politic a documente
lor celui de-al lll-lea Congres 
al partidului ne-a ajutat să 

Pe marginea adunării de dare de seamă 
și aiegeri din organizația de bază U. T. M 

de la Fabrica de încălțăminte 
„Tudor Viadimirescu“-Pitești

înțelegem și mai bine politica 
partidului de desăvîrșire a 
operei de construcție a socia
lismului. Studierea Directive
lor C. C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale în
trecerii socialiste ne-a dat 
posibilitatea să înțelegem im
portanța mare pe care o a- 
cordă partidul ridicării con
tinue a calității produselor.

Paralel cu învățămîntul po
litic U.T.M., comitetul U.T.M., 
în colaborare cu filiala S.R.S.C. 
a prezentat în fața tinerilor 
numeroase conferințe pe 
teme politice, economice și 
de cultură generală. Confe- 

vorbit 
econo- 

„Ra-

rințele în care s-a 
despre „Ce este baza 
mică a socialismului", 
muri noi în industria noastră 
socialistă", „Zborul omului in 
Cosmos", „Cum trebuie să se 
comporte tineretul în socie
tate", „Despre știință și reli
gie" etc. au contribuit la edu
carea politică și culturală a 
tineretului.

Scoțînd în evidență expe
riența bună căpătată de or
ganizația 
panții la 
geri nu 
rea unele
rioase, care 
munca de educare politică a 
tinerilor, și din pricina că-

noastre- 
Dar în această perioadă nu
mai circa 60 de utemiști din
tre cei 100 cîți sîntem, au a- 
vut sarcini concrete pe linie 
de organizație. Ce au făcut 
ceilalți utemiști, de ce nu U

contribuie ele la ridi
carea continuă a cali
tății produselor, la re
ducerea prețului de 
cost.

Adunarea a însărci
nat biroul organiza
ției U.TM ca cerînd 
ajutorul organizației 
de partid să forme
ze un colectiv din 
cei mai pregătiți ute
miști, pentru ca a- 
ceștia săptămînal să 
prezinte în fața tine
rilor din secție o in
formare politică.

Hotărîri importante 
a luat adunarea ge
nerală de dare de 
seamă și alegeri pri
vind activitatea cul- 
tural-sportivă a tine
retului. S-a hofărît 
printre altele ca pînă 
la sfîrșitul anului foți 
membrii organizației 
să devină purtători ai 
insignei de „Prieten 
al cărții" ; să se a- 
corde mai multă aten
ție dezvoltării activi
tății cercului de „Prie
teni ai filmului și ai 
teatrului" și antrenării 
tuturor tinerilor la una 
din disciplinele spor
tive. 

s-au încredințat sarcini con
crete 7

Un prim răspuns la aceste 
întrebări l-a dat în cuvintul 
său utemistul Constantin Go- 
goanță.

— In această perioadă — 
spunea el — cele șase grupe 
U.T-M. au avut o activitate sla
bă. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. nu a reușit să ri
dice munca grupelor la nive
lul sarcinilor pe care organi
zația U.T.M. le are de îndepli
nit.

Intr-o vreme în grupele 
U.T.M. de la secțiile croit, ște- 

puit, finisat și tălpuit se or
ganizau cu regularitate în ca
drul acestor grupe discuții pe 
teme educative sau in legătu
ră cu îmbunătățirea activității 
in producție a utemiștilor. Din 
păcate această experiență 
bună în munca unor grupe 
nu a fost dezvoltată, genera
lizată. Mai mulți vorbitori au 
criticat, pe bună dreptate, co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. pentru că nu a organi
zat instruirea cu regularitate 
a organizatorilor de grupe 
U.T.M., pentru că nu i-a a- 
jutat concret să îndeplinească 
sarcinile care le reveneau. 
Din această pricină grupele 
U-T.M. nu au reușit să antre
neze la munca organizației pe 
toți utemiștii-

La întrebarea „de ce numai 
60 de utemiști au avut sarcini 
concrete ?“ un răspuns l-a dat 
în cuvintul său și inginera 
Paula Ciolpanu :

— Noi avem multe fete 
membre ale organizației dar

ill

Tncă de la începutul anului organizația U.T.M. de la Școala medie „A Toma“ din Ploiești a dat multă atenție informării politice a elevilor. în fotografia noastră colectivul pe școală care se ocupă cu pregătirea și ținerea informărilor politice, stabilind problemele care vor fi cuprinse în viitoarea informare.Foto : O. PLECAN
Un aspect de la adunarea de dare de seamă șl alegeri care a avut loc de curînd în organizația de bază U.T.M. de la Institutul de Proiectări pentru instalații petroliere din Ploiești.Foto : P. ORESTE 

dacă ar fi să socotim cite par
ticipă activ la întreaga noas
tră viață de organizație nu am 
ajunge la un rezultat prea 
mulțumitor.

Analizînd cauza acestei si
tuații, atit Paula Ciolpanu cit 
și alți vorbitori au criticat poziția nejustă a comitetului or
ganizației de bază U.T.M. care 
fiind, chipurile, „înțelegător" 
cu fetele nu le-a antrenat la 
munca organizației.

- Activitatea organizației 
U-T.M. — arăta în cuvintul 
său utemistul Dumitru Mi- 
hăilescu — nu trebuie -rup
tă de preocupările pe care 
le au tinerii în afara fabri
cii. Eu cred că pentru toți 
membrii organizației U.T.M^ 
băieți si fete, căsătoriți și ne
căsătoriți, ar fi fost deosebit 
de instructivă o discuție în
tr-o adunare generală U.T.M, 
despre prietenie, despre dra
goste, despre căsătorie. Inte
resant ar fi fost dacă la adu
nările generale U.T.M. am fi 
invitat să ne vorbească des
pre viața lor, comuniști cu 
experiență în muncă și în 
viață, dacă am fi organizat 
seri ale tinerilor căsătoriți în 
care aceștia să vină cu famili
ile lor, să se distreze împre
ună cu nqi, ceilalți membri ai 
organizației.

Analiza atentă, în spirit cri
tic a activității desfășurate 
pînă acum de organizația 
de bază U.T.M. cit și hotări
rile luate sînt o garanție că 
pe viitor organizația de bază 
U.T-M. de la Fabrica de încăl
țăminte „Tudor Vladimirescu" 
din Pitești va reuși să obțină 
noi succese în munca de edu
care politică a tinerilor, de 
antrenare a lor la îndeplini
rea marilor sarcini pe care le 
pune partidul în fața munci
torilor din industria pielăriei și încălțămintei- I. ȘER.BU

GH NEAGU
Inmînarea de carnete U. T. M.

Grupuri de tineri construc
tori îmbrăcați în haine de 
sărbătoare se îndreptau zilele 
trecute spre Casa de cultură 
a raionului N. Bălcescu. Aici o parte dintre ei urmau 
să primească carnetul roșu 
U.T.M. In sala spațioasă, fru
mos împodobită, 30 de tineri 
așteaptă momentul începerii 
adunării. Un membru al bi
roului comitetului U-T.M, din 
Direcția generală de construc
ții și montaj-București a vor-

PREGĂTIREA ALEGERILOR
IN ORGANIZAȚIILE U.T.M. DE LA SATE

Ce știe comitetul orășenesc
U.T.M. și care este realitatea

Cum este organizată informarea politică 
a elevilor la Complexul școlar Bîrlad

Discuția cu tovarășul Iftimie Mircea, prim secretar al Comitetului orășenesc U-T-M. Bîrlad, cu privire la modul în care se desfășoară informările politice în școli, m-a făcut să-mi îndrept pașii spre marele complex școlar care străjuiește dealul de la marginea orașului.Știam că informările politice U-T-M. se țin săptămînal, că în cadrul lor sînt abordate cele mai importante probleme interne și internaționale- Eram mai ales curios să aflu cum lucrează colectivul care se ocupă de alcătuirea informărilor politice despre care fusesem informat că există în școală. Speram să găsesc la a- ceastă școală o experiență bună, care merită popularizată. Dar de la prima discuție cu tovarășul Alexandru Ni- mirski, secretar al comitetului U-T-M. al complexului, mi-am dat seama că lucrurile nu stau așa. El nu auzise nimic despre acest colectiv și cu atit mai puțin despre activitatea unele 

bit tinerilor despre viața și 
activitatea U- T. C., despre 
drepturile și îndatoririle unui 
membru al U.T.M. Tinerii au 
studiat bine Statutul și îl cu
nosc, dar cuvintele au acum 
o rezonanță mai mare, te fete 
să te gîndești mai adine la 
viitoarea ta comportare. Iată 
gândurile care îi frământă 

munci
tori fruntași Ion Bogdan, acum pe tinerii

*• —

lucruri care dovedesc cu prisosință dorința elevilor de a cunoaște cele mai importante probleme politice interne și internaționale, interesul pe care-l manifestă aceștia față de evenimentele politice din țară și de peste hotare.în urmă cu două săptămîni. de pildă. în multe clase, s-a ținut o informare politică despre recentele propuneri făcute de Uniunea Sovietică pentru realizarea dezarmării generale și totale, precum și despre necesitatea încheierii Tratatului de pace cu Germania și a rezolvării pașnice a situației din Berlinul occidental- De asemenea. în ultima săptămină în fiecare clasă a fost prezentată o informare politică in legătură cu cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej ținută în fața activului de partid din regiunea Iași-lată teme care au stimit interesul elevilor și care dovedesc necesitatea și valoarea educativă a informărilor politice.Așa cum prevăd indicațiile C.C. al U.T.M . colectivul care se ocupă de întocmirea și expunerea informărilor politice trebuie să fie format din elevi ai anilor superiori, din profesori Urmărind cu atenție presa, documentîndu-se îndeaproape și din alte surse, acest colectiv trebuie să se întrunească săptămînal pentru a stabili împreună tematica informării politice ce urmează să se țină. Tematica trebuie văzută de comitetul U. T. M. pe complexul școlar, apoi aprobată de biroul organizației de partid- îmbunătățită pe baza indicațiilor date de organizația de partid, informarea politică devine bogată, interesantă, a- duce o contribuție însemnată la munca de înarmare a elevilor cu cunoașterea politicii partidului nostru de desăvîrșire a construcției socialiste, îi ajută să înțeleagă mai bine politica externă a partidului și guvernului nostru, evenimentele care au loc pe plan mondial-

Bolea Ilie de la I.C.M. nr. 
1, Bobocea Ilie de la I-C.M. 
nr. 2, Petriu Constantin 
de la I C.M. nr- 5, Butunu 
Petre de la I.I.U.I-, cițiva din cei 30 de utemiști care își pri
mesc acum carnetul roșu.

Adunarea festivă de inmî
narea carnetelor a fost plină 
de învățăminte pentru toți ti
nerii constructori care au par
ticipat.

M. GHIȚULICA

Foto : N. STELORIAN

La deschiderea învățămîntului

politic
TG. MUREȘ : Fabrica 

de mobilă „23 August"Luni după masă a avut loc ședința de deschidere a anului de învățămînt U-T.M. la Fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș-Tovarășul Szederjesi Ștefan, secretarul comitetului U.T.M., a subliniat cu acest prilej însemnătatea studiului politic pentru utemiști și tineri, a făcut analiza felului în care au funcționat anul trecut cercurile politice.El a arătat că în acest an în cadrul celor 12 cercuri politice U.T.M. vor studia peste 270 de utemiști. In continuare, în fața cursanților s-a ținut o informare politică a- supra evenimentelor interne și internaționale.După ce s-a anunțat tema ce o vor studia cursanții — Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul celei de-a 40-a aniversări de la înființarea P.C.R. -> s-a stabilit locul gi data cînd se vor ține consultațiile și prima convorbire în cadrul fiecărui cerc politic.ȘT. NECANIȚCHI
BAIA MARE: 

întreprinderea minieră 
.Petre Gheorghe"Deschiderea cursurilor de învățămînt politic U-T.M. din secțiile cianurație. flotație, a- telierul de suprafață, laborator și serviciul administrativ ale întreprinderii miniere „Petre Gheorghe“ a prilejuit vii discuții. Tinerii s-au angajat ca și în acest an să frecventeze cu regularitate cercurile politice în care s-au înscris și să-și însușească în mod temeinic. cunoștințele predate.Tinerii au cerut totodată ca propagandiștii să se ocupe mai mult de felul în care studiază cursanții între două seminalii, să-i ajute concret în muncă organizînd mai des consultații- 

Piima temă ce se studiază în cadrul cercurilor politice U.T.M. este Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la înființarea P.C.R. Pregătindu-se pentru discuțiile din seminar, membrii unui cerc politic U.T.M. din cadrul uzinelor „23 August" din Capitală au vizitat recent Muzeul de Istorie a Partidului.

Toate aceste cerințe ale tinerilor sînt justificate și' comitetele organizațiilor de bază U.T.M. din întreprindere sînt hotărîte să țină seama de ele în organizarea și desfășurarea învățămîntului politic U.T-M. în acest an. V. MOINEAGU
GALAȚI: Șantierul naval

Zilele trecute la Șantierul 
naval din Galați a avut loc 
deschiderea noului an de învă
țămînt politic U-T.M. La cele 
două forme de învățămînt po
litic U.T-M-, „Să ne cunoaștem 
patria noastră socialistă" și de 
studiere a Statului U.T.M. sînt 
înscriși 500 de tineri din șan
tier. Pentru ca în acest an în- 
vățămîntul politic U-T.M. să 
se desfășoare la un nivel co
respunzător comitetul U.T.M. 
a luat din timp o seamă 
de măsuri. Astfel, pînă în 
prezent comisiile care au 
fost formate din secretarii or
ganizațiilor de bază U.T-M., 
din propagandiștii și respon
sabilii cu munca de educație 
politică din cadrul comitetelor 
organizațiilor de bază, au reu
șit să discute cu fiecare ute- 
mist în parte îndrumîndu-l; 
după pregătirea și dorința fie
căruia, către o formă de învă
țămînt corespunzătoare- De a- 
semenea, comitetul U.T.M. și-a 
întocmit un plan de desfășu
rare a învățământului politic 
U.T.M., plan care la deschidere 
a fost comunicat tuturor 
cursanților. Tot în scopul bu
nei desfășurări a învățămân
tului politic U.T.M. în anul a- 
cesta organizația U-T.M. din 
șantier va organiza cu cursanții 
diferite vizite în colectiv la 
muzee, locuri istorice legate 
de trecutul de luptă al parti
dului nostru, precum și vizio
narea diferitelor spectacole, 
fapt care va îmbogăți nivelul 
cunoștințelor politice și de 
cultură generală ale cursanți
lor. T. OANCEA

In comuna Domnești
Perioada care a mai rămas pînă la convocarea adunărilor generale pentru dări de seamă și alegerea noilor organe conducătoare U.T.M., este folosită de organizațiile de bază din comuna Domnești — raionul Lenin —■ în direcția intensificării activității educative în rindurile utemiștilor și tinerilor, organizării unor activități menite să contribuie la înarmarea utamiștilor cu cunoașterea politicii partidului nostru la sate.într-o ședință ținută cu cît- va timp în urma, comitetul organizației de bază U.T.M- de la G. A. C. „Viață Nouă'1 a stabilit acțiunile care vor avea loc în perioada de pregătire a adunărilor de alegeri. S-a stabilit astfel ca in adunările generale care se vor ține în cele 4 organizații U.T.M. pe brigadă în luna a- ceasta să se dezbată tema : Organizația de bază — temelie a U-T-M. Centralismul democratic, principiul călăuzitor care stă la baza structurii organizatorice a U.T.M. Disciplina de organizație. Discutarea a- cestei teme îi va ajuta pe tinerii noi primiți în U-T-M- precum și pe ceilalți utemiști 

să înțeleagă mai bine principiile organizatorice ale U.T.M., ce înseamnă disciplina organizației noastre revoluționare. Cu același prilej s-a stabilit să se acorde mai multă atenție informării utemiștilor asupra principalelor evenimente politice din țară și de peste hotare.Tot acum se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea învățămîntului politic- In anul acesta se organizează 3 cercuri pentru studierea Statutului U.T.M. Membrii comitetului U.T.M-, precum și propagandiștii au stat din nou de vorbă cu cursanții despre activitatea lor viitoare, sfătuindu-î să se aboneze la manualele necesare studiului în cerc.Timpul care a mai rămas pînă la adunarea de alegeri coincide cu o perioadă de vîrf în agricultură : încheierea lucrărilor agricole de toamnă. E- vident, munca politică desfășurată de organizația U.T.M- a avut ca obiectiv mobilizarea activă a utemiștilor și tinerilor la muncile necesare în a- ceastă campanie. Tinerii au muncit și au obținut frumoase rezultate la recoltarea porumbului, la însilozări. Recent 

organizația U.T-M- a recomandat conducerii gospodăriei tineri fruntași în muncă ca de pildă pe Ion Obaciu. Constantin Stere, Jana Botolan și alții care să lucreze pe semănători în vederea terminării Ia timp și în condiții optime a însămînțărilor de toamnă- Și alte obiective economice stau în atenția organizației U.T M. Conform unei hotărîri a adunării generale a colectiviștilor, în curînd va începe construcția unui mare canal de irigație care va contribui la creșterea producției de legume în anul viitor. Tinerii s-au anga-
In satele 

orașului
Munca de pregătire a adu

nărilor de dări de seamă și a- 
legeri a organelor conducă
toare U.T-M. din organizațiile 
de bază din satele aparțină
toare orașului Suceava, consti
tuie în momentul de față 
o preocupare importantă a Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Suceava.

Centrul activității politice 
desfășurate de organizațiile 
U.T-M. din comunele subordo- 

jat să amenajeze terenul iar atunci cînd va începe construcția propriu-zisă brigăzile de muncă patriotică să contribuie la terminarea lui în timpul potrivitIn ședința de comitet la care m-am referit mai sus, s-au stabilit și alte sarcini concrete în vederea pregătirii adunărilor de alegeri. Astfel, membrii comitetului au fost repartizați să ajute birourile organizațiilor U.T.M. pe brigadă în munca de întocmire a dărilor de seamă și a proiectelor de hotărîri. M. VIDRAȘCU
aparținînd 
Suceava
nate orașului îl. constituie 
înarmarea utemiștilor și ă ti
nerilor cu cunoașterea politi
cii partidului nostru de trans
formare socialistă a agricul
turii, popularizarea rezultate
lor obținute de gospodăriile 
agricole colective fruntașe. In 
comuna Salcia, de pildă, 
comitetul comunal U. T. M 
a organizat, printre altele 
o seară de întrebări și răs
punsuri pe marginea sta

tutului model al G.A.C., o 
discuție colectivă la care au 
participat toți tinerii, pe mar
ginea impresiilor culese de 
utemiștii care au vizitat mai 
multe gospodării agricole co
lective fruntașe din regiune 
etc. In comuna Moara cil 
mult interes a fost ascultată 
de către tineri conferința: 
„G.A-C. — calea spre belșug și 
bunăstare". Si exemplele pot 
continua.

Periodic se țin în orga
nizațiile U.T.M. de la sate in
formări politice asupra eveni
mentelor interne și internațio
nale. au loc adunări generale 
U.T.M. deschise în care se 
vorbește despre scopul și sar
cinile U.T.M-, despre politica 
partidului nostru de desăvîr
șire a construcției socialiste si 
sarcinile ce revin în acest scop 
utemiștilor, tineretului. Tot
odată în organizațiile U.T.M. 
de la sate se fac intense pre
gătiri în vederea deschiderii 
învățămîntului politic U.T.M-.

Paralel cu . aceste acțiuni; în 
organizațiile de bază U.T M. 
se desfășoară și munca de pre
gătire a materialelor pentru 
adunările de alegeri. Pe lingă 
comitetele organizațiilor de 
bază U.T-M. au fost antrenate 
colective de utemiști care 
participă activ la pregătirea 
dărilor de seamă și a proiec
telor de hotărîri.AURELIA CARUNTU



Crește rețeaua cinematografică

(Agerpres)
La cules de porumb

satele cinema- vizitateUrme- regiunea Maghiară, Cozmești,

muncă clasei a Școala Bălces-
s-au eviden- tinerii Maria

La Anina

V. BOARIU

I
FOTBALSuccesele tinerilor

de la „Steagul Roșu “ Brașo v

MII DE SPORTIVI

PE SCURT

.erei

trimițîndde la 16 m.(Agerpres)

Paz. Fotbaliștii au prestat de un joc de bună ales în atac, în

Discuție despre calitate : laboranta Mariana la Tesdtoria de..Sena Pavel"expliciElena Dufu cos rltă rezistența firelor.
Zeman, de in și cînepă

0 nouă fabrică

In orașul minerilor, Anina 
din regiunea Banat a intrat 
recent în funcțiune o fabrică 
de pîine Noua fabrică cu o 
capacitate zilnică de 7000 kg 
de pîine, este înzestrată cu 
utilaje modeme de mare 
productivitate produse în țară. 
Cantitatea de pîine produsă 
în această fabrică intr-o zi sa. 
tisface în întregime cerințele 
populației locale. Calitatea 
pîinii produse de noua fabrică 
este mult superioară celei 
realizate pînă acum la vechile 
unități de panificație din lo
calitate. Muncitorii și tehni
cienii de aici s-au străduit ca 
încă din primele zile să folo
sească cele mai bune rețete 
de fabricație stabilite la con
cursul pe țară pentru pîinea 
de cea mai bună calitate. Elevi-brigadierl culesul porumbului în G.A.S.

Rețeaua cinematografică în orașele și satele patriei este în continuă creștere. Localitățile Filimon Sîrbu, Dumbrăveni, Tortoman din regiunea Dobrogea, Sonia tuș, Gălăteni din Mureș-Autonomă Muncelu de Sus, Covasna din regiunea Iași, Vadu Dobrei, Ribița și Ungureni din regiunea Hunedoara și alte sate și orașe din țară au fost înzestrate de cu- rînd cu instalații cinematografice.Prin înființarea în acest an a încă 24 de cinematografe sătești, 3 cinematografe la Medgidia, Băneasa și Mangalia, numărul locurilor din sălile cinematografelor regiunii Dobrogea a crescut cu peste 6.200. Numărul spectatorilor care au vizionat filme de la începutul anului și pînă acum este de 3 ori mai mare decît cel din întregul an 1950.în satele din regiunea Hu-

nedoara, revine, în medie, cîte un cinematograf la 1.800 de locuitori. Acum, sătenii din cele mai îndepărtate comune de munte au prilejul să vizioneze spectacolele cinematografice.Localitățile rurale din regiunea Iași dispun de aproape șase ori mai multe cinematografe decît în urmă cu un

deceniu. Comunele și care nu posedă încă tografe proprii sînt săptămînal de autocaravane.Cu noile unități cinematografice înființate în acest an, în țară, numărul acestora este acum de peste 10 ori mai mare decît cel existent în întreg anul 1938.
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BeletristicăLITERATURĂ ROMÎNĂ
R. Boureanu — Versuri („Cele 

mai frumoase poezii"). Ed. 
tineretului.V. Nicorovici — Marele ara 
petrolifer („Patria noastră"). 
Ed. tineretului.

Cr. Toescu — Traian Vuia 
(„Oameni de seamă"). Ed. 
tineretului.LITERATURĂ UNIVERSALAIntr-una din zilele trecute brigada utemistă de patriotică a X-a de la medie ,,N. cu“ din orașul Rm. Vîlcea, s-a deplasat pe ogoarele gospodăriei agricole de

stat din comuna Galicea pentru a a- juta la culesul porumbului. Elevii- brigadieri, au strîns și transportat la magazii recolta de porumb de pe o suprafață de 3 hectare. In această ac-

țiune țiatGorzan, Petre Bă- duț, Adrian Irimes- cu, Pica Jitărasu, Gheorghe Ioniță și alții. MIRCEA GHIȚULESCU 
elev clasa a X-a

Progresul București
Always Ready 5-2

J. Aldridge — Vînătorul — 
roman. In romînește de Va
leria și Teodora Sadoveanu. 
Prefață de Nicolae Deleanu. 
Ed. pentru literatură uni
versală.

G. Gor — Splaiul Universită
ții — roman. Traducere din 
limba rusă de I. Flavius și 
E. Silaghi. Ed. pentru literatură universală.

Heinrich von Kleist — Mic
hael Kohlhaas — nuvelă- In 
romînește de Alice Voines- 
cu. Prefață de Zoe Dumî- 
trescu-Bușulenga. Ed. pen
tru literatură universală.

Simonov — Poezii. In romî
nește de Mihu Dragomir- 
Prefață de Tatiana Nicoles- 
cu. („Cele mai frumoase 
poezii"). Ed. tineretului.

Nikolai Virta — Stepă cît 
vezi cu ochii — roman. Tra
ducere de O. Lemnaru și I. 
Jurist. Coperta și ilustrațiile 
de Bogdan ' —
înainte de 
Ed. pentru 
versală.

Stihi. Cuvînt 
Maria Arvinte. 
literatură uni-

ă nu vă aștepta
ți ca sub acest 
titlu să publicăm 
cele mai bune per
formanțe înregis
trate de tinerii

sportivi din renumita uzină 
de la poalele Tîmpei, deși, 
prin ridicata lor valoare, re
zultatele sportive obținute 
de ei ar merita o mult mai 
largă popularizare- Și totuși 
ne vom referi la alte recordu
ri pe care le consideram de
osebit de interesante.

în toate fabricile și uzinele 
de pe cuprinsul țării pulsea
ză o vie, interesantă și mul
tilaterală activitate sportivă 
care conduce spre porțile 
larg deschise ale stadioanelor 
zeci și sute de mii de tineri și tinere. în marea majori
tate a marilor întreprinderi 
întîlnim campioni, recordma
ni și maeștri ai sportului, nu
meroși sportivi fruntași, 

care, cu entuziasm se stră
duiesc să ridice pe cele mai 
înalte culmi gloria sportivă 
a scumpei noastre patrii. A- 
tleți și boxeri la Uzinele 
,,23 August" din Capitală, ju
cători de rugbi la Uzinele 
„Republica" canotori și fot
baliști la Uzinele textile Arad, 
jucători de volei la Uzinele 
de tractoare din Brașov - 
pretutindeni în marile între
prinderi afli sportivi de frun
te ai țării. Și totuși, nicăieri ca 
la Uzinele „Steagul Roșu" — 
Brașov nu o să afli în a- 
ceeași întreprindere, un cam
pion mondial și un campion 
olimpic, nouă maeștri ai spor
tului și 160 de sportivi de ca
tegoria I. Este după părerea 
noastră un valoros 
pe care îl dețin 
sportivi de la Uzinele 
gul Roșu" din Brașov 
formanța aceasta este rezul
tatul concret și direct al mi
nunatelor condiții de practica
rea sportului create oameni
lor muncii din țara noastră de 
către puterea populară, a pa
siunii pentru sport a tinerilor 
de la Uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov.

Călitorul Valeriu Bularca

și frezorul Dumitru Ptrvules- 
cu — ambii maeștri emeriți ai 
sportului — se bucură de sti
ma și prețuirea caldă și sin
ceră a întregului colectiv al 
uzinei. Nu de mult ei, împreu
nă cu ceilalți sportivi frunta
și din secția de lupte „Stea
gul Roșu", au întreprins un 
turneu 
pa de 
Uzinei 
Brașov 
trei întîlniri susținute 
gistrînd scorurile de 
13-3; și 16-0.

în R.P. Polonă. Echi- 
lupte a muncitorilor 

.Steagul Roșu" din 
a învins în toate cele 

înre- 
10-6 ;

Nu poți să masori pasiunea 
pentru sport a tinerilor din u- 
zină numai cu numărul sporti
vilor fruntași sau cu cel al en
tuziaștilor susținători ai va
loroasei echipe de fotbal antre
nată de Silviu Ploeșteanu. Cea 
mai concludentă mărturie în 
această direcție, o constituie 
proporția de 85 la sută repre- 
zentînd pe cei care din totalul 
de tineri din uzină au îndrăgit 
și îndrăgesc sportul, partici- 
pînd la diferite competiții, cu
cerind insigna GMA, devenind 
activi membri ai U.C.F.S. A- 
ceasta este, fără îndoială, cel 
de-al doilea record al tineri
lor sportivi din Uzinele „Stea
gul Rqșu“-Brașov. 
avea o imagine 
valorii lui se
amintim că la Spartachiada 
de iarnă a tineretului au par
ticipat 887 tineri dintre care 
155 numai la schi, că în în
trecerile de pe stadion și din 
sălile de sport ale Concursu
lui cultural sportiv au luat 
parte 29 echipe de fotbal, 32 
echipe masculine de volei. 14 
echipe feminine de volei; iar 
la atletism cifra concurenți- 
lor a trecut de 350.

In momentul de față se 
află în plină desfășurare cea 
de a cincea ediție a tradițio
nalei competiții organizată de 
ziarul din Uzina „Steagul

Pentru a 
completă a 
cuvine să

record 
tinerii 
„Stea- și per-

Roșu". La volei, șah, tenis de 
masă și atletism s-a Înregis
trat masiva participare a 1123 
de tineri și tinere.

în obținerea acestor perfor
manțe un merit deosebit U au 
organizațiile de bază V.T-M. 
din uzină.

Desfășurînd o largă și susți- 
nută muncă de popularizare a 
binefacerilor sportului, acor- 
dînd atenția cuvenită Con
cursului cultural-sportiv, mo- 
bilizînd tineretul la marile 
competiții de masă și stimu- 
lînd întrecerea între organi
zațiile de bază în ceea ce pri
vește mobilizarea unui număr 
cît mai mare de tineri în via
ța sportivă, comitetul UTM 
din uzină își îndeplinește cu 
cinste sarcina de a sprijini e- 
fectiv această interesantă și utilă activitate recreativ-edu- 
cativă.

în ceea ce privește binefa
cerile sportului, recordurile 
nu se măsoară nici în centi
metri și nici în secunde ci tn 
procentajele mereu crescînde 
pe care le înregistrează in 
muncă tinerii cu corpurile o- 
țelite în întrecerile de pe sta
dioane.„Transportăm de pe stadion în uzină tone de sănătate și voie bună" ne spunea tînă
rul muncitor tratamentist Du
mitru lordache, secretarul or
ganizației U.T.M. nr. 2 din 
secția sculerie.

Peste 25.000 de spectatori au aplaudat aseară pe stadionul Republicii succesul internațional al echipei de fotbal Progresul București, care a dispus cu scorul de 5—2 (2-0) de echipa boliviană Always Ready din La — bucureșteni data aceasta calitate, mai care reintrarea internaționalului Dinulescu a dat un serios reviriment cvintetului ofensiv. Echipa romînă a controlat majoritatea timpului întîlnirea. Chiar în minutul 6 fotbaliștii bucureșteni deschid scorul prin Dinulescu, în urma unei acțiuni personale. După 7 minute, din nou Dinulescu înscrie imparabil reluînd „voie" o minge primită de la Marin, Imediat după pauză, fotbaliștii romîni majorează scorul. Di-

nulescu se infiltrează în apărarea oaspeților și primind balonul de la Oaidă, șutează cu precizie, făcînd inutilă intervenția portarului oaspete. In continuare, inițiativa aparține tot echipei bucureștene care marchează cel de-al patrulea gol prin Marin. Acesta a înscris cu capul în urma unei centrări spectaculoase a lui Oaidă. Progresul nu mai insistă în aceiași măsură și oaspeții, buni tehnicieni, inițiază de multe ori atacuri spectaculoase In minutul 72 Vargas reduce din handicap. La un contraatac surprinzător în minutul 86 Baboie înscrie ultimul punct al echipei Progresul. Cu 1 minut înainte de fluerul final, Di Meglio marchează imparabil, balonul pe jos
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Secretele scurtării 
timpului

& **

CONSTANȚA 12 (Agerpres). - Prin telefon: Echipa de fotbal Ferikoy (Turcia) a susținut ieri la Constanța primul meci de la sosirea in țara noastră. întilnind formația gazdă Farul. Fotbaliștii ro- mîni au terminat învingători cu scorul de 2-1 (0-0) prin golurile marcate de și Olaru. Ciosescu
★ 

sferturilor 
R.P.R." la

de finală 
fotbal, joi 

La

care au deschis 
in prelungire prin Lerefer 

dar iotbah^tii din Turda 
unor eav*: 

înscrie doui 
(minutele 106

In cadru! 
ale „Cupei 
s-au disputat două întîlniri. 
Oradea, echipa de categoria B 
Arieșul Turda a obținut o surprin
zătoare victorie cu 2—1 în fața 
echipei Știința Timișoara. După 
90 de minute tabela de marcaj 
indica : 0—0. Studenții timișoreni

au fost aceia scorul 
(min. 92; au reuj." Ia capi'-l spectaculoase să 
puncte prin Bă'-jtlu 
și 108).

La Craiova, U.T. 
nat cu greu : 3—2 
in/a București. Punctele arădanilor 
au fost înscrise de prlea, Csako, 
și Sereș, iar pentru bucureșteni 
de Blujdea.

★Continuîndu-și turneul prin Europa, echipele de volei ale Japoniei au jucat la Paris cu selecționatele Franței. Sportivii japonezi au câștigat ambele întîlniri la femei cu 3—0 (1, 3, 3) și la băieți tot cu 3—0 (13 7, 12).

Vie activitate 
culturală

Joi seara atașatul militar naval și al aerului al R. P. Polone la București, colonel Adam Lewko, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a armatei polone.Au luat parte tovarășii: general de armată Leontin Să- lăjan, ministrul Forțelor Armate, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, general-colonel Flcca Arhip și general-Iocotenent Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului Forțelor Armate, ge- neral-maior Dumitru Constan- tinescu, adjunct al ministrului Afacerilor Interne, Dionisie Ionescu, șeful ceremonialului de stat, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Janusz Zam. browicz. ambasadorul R P. Potone la Bucurest. șef; e
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Arad a elimi- 
(1-0) pe Vo-

■

din comuna Ruscova, raionul Vișeul de Sus. tineretul desfășoară o bogată activitate culturală. Aici a luat ființă o formație artistică de cor și de dans, la care participă peste 70 de tineri și tinere. Din repertoriu putem aminti cele „Te bucuriei" serie de populare.Seară de seară, la căminul cultural se organizează audiții la radio, șezători literare, jocuri distractive șj altele.BOTIZ PETRU 
elev----- •-----

cînt partid", etc., precum dansuri și cînte- „Hora și o jocuri

Primirea de către 
președintele Marii 

Adunări Naționale 
a ambasadorului 

R. S. Cehoslovace

psate fi — ă-
Foto : AGERPRES

tați la B-jcureri. W tari și alți membri a-; lui diplomatic. (Agerpres)
a partidului

R.“
anul VII, nr. 5 * 1%1

(Urmare din pag l-a)ar fi durat peste 2 luni. Inginerul Constantin Demetriade a venit însă cu o propunere : în loc să se folosească sistemul obișnuit de ridicare a tronsoanelor pe stîlpi, el a propus să se folosească o macara autopropulsată. Folosirea noului procedeu cerea însă mult curaj, lucrările efectuîn- du-se la mare înălțime.— Ce ziceți ? i-a întrebat meșterul. Ne angajăm ?— Ne angajăm ! au răspuns tinerii.Fiecare muncitor a fost repartizat în cîte un punct cheie. Ion Toderic, Ion Dumitrescu. Ion Megieșu și alți tineri, au primit posturile cele mai grele. A.gățați în vîr- ful pilonilor, la 25 metri înălțime, ei au lucrat ore în șir, fără să coboare. Rezultatul a fost că estacada s-a montat nu în două luni — ci, într-o singură zi 1Iată în altă hală a urinei brigada condusă de tînărul Ion Wagner. De cîteva zile în uzina de anvelope se vorbește te la fiecare loc de muncă despre frumosul succes obținut de cei 13 membri ai acestei brigăzi la montarea unei monoșine în lungime de 70 metri. Monoșina trebuia montată la înălțime, bucată cu bucată. Timp planificat: 4zile.— Ce-ar fi s-o montăm mai întîi jos, iar apoi s-o urcăm gata ? Lucrările executate jos sînt întotdeauna de mai bună calitate, reducem și timpul de lucru...Căpățînă Dumitru, Ion Vlăs- ceanu, Martini Wilhelm și ceilalți tineri s-au angajat să sprijine propunerea responsabilului brigăzii și au trecut la realizarea ei. Monoșina, lun

gă de 70 metri, a fost ridicată și montată astfel în întregime în numai o jumătate de oră, realizîndu-se astfel un a- devărat record...Și iată-ne acum în altă secție, în hala fabricației. Și aici majoritatea lucrărilor de montaj sînt aproape realizate. La efectuarea acestora au lucrat în special tinerii din brigada condusă de meșterul Tudor Pompiliu.— La noi în brigadă — ne spunea responsabilul — pentru a realiza lucrări mai bune. într-un timp mai scurt, orientarea principală este spre specializarea membrilor brigăzii pe anumite faze de o- perații. Montorul trebuie să se priceapă la toate, dar in condițiile cînd are lucrări al căror specific se repetă, specializarea este totuși superioară. De aceea, noi am hotărît ca Cioranu Ion și Mușat Gheorghe să se ocupe de centrarea mașinilor de confecționat anvelope, Costea Cos- tache, Bălan Dobre, și alții se ocupă de montarea conveioa- relor. Și putem spune că fiecare dintre aceștia au devenit adevărați specialiști în centrarea de mașini sau în montajul conveioarelor, lucrările efectuîndu-se astfel și mai repede dar și mai bine. Am reușit astfel ca la controalele făcute de specialiștii șantierului toate lucrările executate de noi să fie apreciate ca foarte bune, iar ritmul lucrărilor să fie depășit cu peste 50 la sută lunar....Mai repede, mai bine! A- cesta a fost de la început angajamentul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de pe șantierul noii Uzine de anvelope de la Popești Leordeni și, iată, ei și-l respectă întocmai.
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La 12 octombrie a.c. tov. Șt. Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, a primit pe tov. J. Sykora, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, care a transmis Apelul Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace adresat parlamentelor tuturor țărilor în legătură cu încheierea neîntîrziată a Tratatului de pace cu Germania.

Revista publică editorialul „Proiectul de Program al P.C.U.S. — un strălucit document al marxism-leninismului creator".în continuare, se publică expunerea acad. Ath. Joja „Pe marginea tratatului de Istoria Itomîniei" făcută cu prilejul închiderii discuțiilor asupra machetei vol. IV. precum și articolele „Partidul Muncitoresc Romîn, făuritorul și conducătorul armatei populare romîne, apărătoare a intereselor poporului romîn și păcii" de general-maior I. Dincă; „Cu privire Ia trădarea „generoșilor" din 1899“ de N. Co- poiu ; „Succesul forțelor democratice sub conducerea Partidului Comunist din Romînia, în alegerile parțiale din februarie 1936“ de Gh. loni- ță ; „Greva metalurgiștilor de la fabrica „Haug" București din anul 1935“ de C. Horja ; „Contribuția oamenilor muncii

romînî la luptele din Siberia pentru apărarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie (1917—1920)“ de I. Matveev ; „Internaționalistul romîn 1.0. Dic-Dicescu" de V. A. Kon- dratiev ; „Date noi privind lupta oamenilor muncii din Romînia împotriva procesului de la Leipzig" de I. Babici ; o dare de seamă cu privire la discuțiile carg au avut loc în cadrul Academiei R.P.R. asupra machetei volumului IV al Tratatului de istorie a Romî- niei.Revista mai publică recenzii despre volumele I și II ale lucrării „Din istoria Transilvaniei", despre lucrarea „Figuri de militanți ai Comunei din Paris", precum și note despre unele lucrări de istorie, publicate în țara noastră și în alte țări privind diferite probleme ale mișcării muncitorești din Romînia și din străinătate.
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Adevărata
(Urmare din pag. l-a)

merge. Tu nu vezi că dacă 
nu mulgi vaca la timp îți dă 
mai puțin 7 Și de ce faci 
treaba în dorul lelii 7 Ești 
utemist, trebuie să înțelegi că 
munca asta „așa, ca să fie“ 
trage înapoi întreaga produc
ție. L-a sfătuit, i-a arătat cum 
să facă. Și nu numai odată, ci 
ori de cîte ori a fost nevoie. 
Tomache a obținut nu mult 
după aceea o producție dublă 
de la grupa lui de vaci. Ob- 
servînd atent tot ce se petrece 
în sector, primind și dind sfa
turi, Mihai a fost pus odată 
într-o încurcătură care i-a dat 
multă bătaie de cap: de la un 
timp scădea producția de 
lapte. Unii ca Dima Spiru, 
Marcu Victor, ziceau că li s-a 
dat prea mult porumb verde, 
dar el nu credea, pentru că 
știa bine cit porumb mînca- 
seră vacile. Cercetînd atent și-a dat seama care era cauza. 
Dima și Tomache administrau 
nerațional concentratele în ra
ția zilnică de hrană a vacilor. 
Ei n-au vrut să spună ce s-a

întimplat: nu voiau să se facă 
de rîs. Dar el. Pitu Mihai, 
dacă știa ce s-a întimplat, tre
buie să tacă ? E drept că cei 
doi îi sînt prieteni, dar ce im
portanță are asta 7 Oare prie
tenia înseamnă că trebuie să-l 
acoperi pe Spirea cînd a gre
șit, mai ales că el știe, dar 
tace ? Asta ar însemna că-l 
faci să creadă că mai poate 
greși oridnd. Și la urma, ur
mei, prieten era cu toți colec
tiviștii, și dacă-l acoperea pe 
unul care n-a muncit cum tre
buie, într-un fel însemna că 
strică prietenia cu toți ceilalți. 
Asta fără să mai socotești că 
greșeli de felul acesta duc la 
micșorarea venitului întregu
lui sector. Le-a atras atenția 
celor doi, le-a explicat la ce 
se gîndise el și din asta oa
menii au mai învățat ceva.

Totuși, era deajuns numai 
si le vorbească din experiența 
sa 7 Ar fi fost util ca și tova
rășii lui de muncă să studieze 
mai temeinic metodele avan
sate în zootehnie- Despre me
tode noi, avansate, el citise

-
Unul dintre fruntașii întrecerii socialiste de la întreprinderea „Rulmentul" din Brașov : tînărul reglor Gri- gore Ichim.Foto : S. MÂNU

prietenie
din reviste, cărți, învăța și la 
liceu. Ii părea bine că poate 
să le înțeleagă și chiar, cînd 
e cazul, să le aplice. De asta, 
multe nopți și le petrecuse a- 
plecat deasupra unei cărți sau 
reviste în care găsea indicații 
științifice despre munca în 
sectorul zootehnic. El e în 
clasa a IX-a la liceu. învață 
bine, e fruntaș și acolo, ca și 
aici în gospodărie. Nu-și amin
tea însă de vreo ocazie în 
care prietenii lui. cei care lu
crau cu el în sector, să fi dis
cutat despre o carte citită, 
despre aplicarea unor sfaturi 
pe care le-au citit undeva Din 
nou, o întrebare mai veche îi 
veni în minte : a fi prieten cu 
ei nu înseamnă că trebuie să-i 
ajuți într-un fel prin care a- 
juți gospodăria întreagă ? El 
înțelesese că învățătura duce 
la o muncă înaintată, cu mij
loace științifice. Dar ceilalți ? 
Dacă ar învăța și ei ca și el, 
ar cîștiga și gospodăria, adică 
toți cei care muncesc împre
ună.

A început să le vorbească 
despre cărți le-a explicat ce 
aduce gospodăriei folosirea 
metodelor noi. Și, de la un 
timp, președintele a observat 
că mulți tineri vin să-i ceară 
adeverințe de colectiviști: Ca- 
ramitu Toma, Cipu Dumitru, 
Ianule Hristu, Dănciulescu 
Paul și mulți alții. Pe fiecare 
adeverință dactilografa scri
sese : „necesară pentru înscri
erea în clasa a... curs seral”. 
Multora chiar el, Mihai, a ve
nit să le ia adeverințele și tot 
el i-a înscris 
sau la liceul 
stanța.

In toamna 
viștii-elevi de 
tehnic privesc cu bucurie niște 
cifre, în registrul de la con
tabilitate : toți și-au îndepli
nit pînă acum planul anual, 
iar unii lucrează în depășire. 
Pitu Mihai, de pildă, și-a în
deplinit planul încă de la 15 
septembrie și are de gînd să 
obțină „peste", cel puțin 4.000 
litri.

la școala din sat 
seral din Con-

aceasta colecti- 
la sectorul zoo-

Incepînd de luni 16 octombrie
LA CINEMATOGRAFELE

Patria, Elena Pavel și Gh. Deja
VA RULA NOUL FILM SOVIETIC

CER SENIN
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O producție a studioului „Mosfilm“.Film distins cu Marele Premiu la cel de al Il-lea Festival internațional al filmului de la Moscova — 1961.cu :NINA DROBISEVA, EVGHENI URBANSKI, N. KUZMINA, V. KONIAIEV, G. KULIKOV, L. KNIAZEV.Scenariul: D. Hrabrovițki; Regia : Grigori Ciuhrai; Ima ginea ; S- Poluianov ; Muzica : M. Ziv-
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La clubul Șantierului naval Oltenița.
Foto : AGERPRES
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N. S. HRUȘCIOV: Prin eforturile comune
ale popoarelor pacea va fi asigurată

Succesul orchestrei 
Filarmonicii de Stat 

„George Enescu* 
la Berlin

Manifestări urmărite 
cu interes de oamenii muncii• 0

Conferințe

Un mare număr de oameni ai muncii din Capitală urmăresc cu interes manifestările din cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice consacrate proiectului de Program al P.C-U.S.Ca și celelalte expuneri din oiclul „Manifestul comunist al epocii contemporane", organizat de A.R.L.U.S. și S.R.S-C-, simpozionul cu tema „Pace, muncă, egalitate, libertate, fericire", ținut joi după- amiază în sala Ateneului R.P.R.. a cunoscut o afluență deosebit de numeroasă. Expunerile făcute cu acest prilej de scriitorii Eusebiu Camilar, memb—ii corespend cemie R P- Romi tens Botez, vtrepr SRS C și de arts Radu Beugan au lung aplaudate d zenți.In sala de conferințe a Școlii medii ,.Gh. Lazăr" tov. I. Rachieru, secretar al Comitetului raional Lenin al P.M.R., a ținut conferința ; „Proiectul de Program al P.C.U.S. - expresie a grijii pentru bunăstarea oamenilor sovietici".Uq numeros public a audiat conferința ..Cum întâmpină oamenii sovietic Congresul al XXn-lea »1 P C.US- ținută in

A:

sala „înfrățirea între popoare’’ din raionul Grivița Roșie de către președintele Consiliului raional AR.LU.S., A. Căli man.în sala Casei prieteniei ro- mîno-sovietice din “ tov. Mircea Pop Comitetul de Stat cării, a ținut „Colaborarea economică U.R.S.S. — contribuție de seamă la dezvoltarea industriei noastre socialiste".Manifestările consacrate popularizării epocalelor succese ale științei și tehnicii sovietice, care au avut loc joi sub auspiciile Consiliului orășenesc A-R L.U-S.. au fost, deIn aula Facultății de Științe Juridice a Universității „C- L Paxhon", au conferențiat acad. Eugen Macovscht. și prof. univ. îdana Sirbu. despre ultimele cuceriri ale științei și tehnicii sovietice.Colectivul Institutului de endocrinologie a audiat cu mult interes referatele în legătură cu unele cercetări ale endocrinologilor sovietici, ținute de cercetătoarele sovietice Lidia V. Orlova (Moscova) și lulia K. Kindurîs (Minsk), candidate în științe

București, director la al Planifi- conferința cu

Filmele sovietice se bucura 
de mult succes

de de Ro-Sub auspiciul secției Dermatologie a Societății Științe medicale din R. P. mînă, joi seara a avut loc laCentrul de documentare medicală din București conferința prof. dr. Piotr Vasilievici Kojevnikov, șeful catedrei de dermatologie a Institutului de perfecționare a medicilor din Leningrad, despre „Problema patogenlei eczemei". Au participat academicieni, profesori. medici.
★La casele raionale de cultură și căminele culturale din comunele Ineu, Marghita, Sa- iocta. Chișinău-Criș, Sălard, Ținea, la colțurile roșii din numeroase gospodării agricole colective, stațiuni de mașini și tractoare, precum și la cluburile întreprinderilor „Solidaritatea", „înfrățirea”, din Oradea, au fost prezentate pînă acum conferințe pe temele „Un măreț program de construire a comunismului", „Totul pentru om”, „U.R.S.S. în anul 1980“ și altele, care au fost ascultate cu mult interes de peste 260.000 de oa- ai muncii-

MOSCOVA 12 (Agerpres). - TASS transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al U- niiun-ii Sovietice, Nikita Hrușciov, declară că este gata să se întîlnească cu conducătorii Occidentului pentru a găsii o ieșire din situația grea care s-a creat Această declarație Nikita Hrușciov a făcut-o ca răspuns la scrisoarea lui Kaoru Yasui, președintele Consiliului japonez de luptă pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen. Ea este publicată în numărul 42 al revistei „Timpuri Noi" și poartă data de 28 septembrie.In scrisoarea sa, Nikita Hrușciov expune poziția guvernului sovietic în problemele legate de intensificarea amenințării de război și reluarea experiențelor nucleare.Menționînd cursa neinfrina- tă a înarmărilor dusă de puterile occidentale de-a-lungul întregii perioade postbelice, Nikita Hrușciov, scrie : In ultima vreme, în legătură cu problema germană, pregătirile de război ale puterilor occidentale au căpătat o și mai mare amploare. împreună cu revanșarzii vest-germani, oameni de stat sus-puși din S.U.A. și din țările aliate lor, au început să zăngăne fățiș armele, amenințînd să dezlănțuie un conflict militar.Dorind să preîntîmpine o desfășurare periculoasă a evenimentelor. Uniunea Sovietică, subliniază Nikita Hrușciov, a făcut tot ceea ce a depins de ea pentru reglementarea problemelor nesoluționate și pentru destinderea încordării internaționale.In continuare Nikita Hrușciov, scrie : Pentru ca lucrurile să nu ajungă la folosirea de măsuri extreme, am propus să fie înlăturate din timp motivele și cauzele care pot deveni o sursă de conflict Tocmai de aceea noi insistăm pentru soluționarea cît mai grabnică a problemei germane, pentru încheierea Tratatului de pace german, și pentru normalizarea situației în Berlinul occidental- Noi vrem ca umbra celui de-al doilea război mondial să nu întunece viața oamenilor. Evenimentele ce au loc în prezent subliniază cu deosebită vigoare că atâta timp cît această problemă nu va fi soluționată, oamenii nu pot fi siguri de ziua lor de mîine. Refuzînd să soluționeze problema germană, țările occidentale demonstrează dorința de a păstra un focar de război și de a îndrepta lucrurile spre agravarea continuă a situației.Hrușciov scrie că

pînâ la prezent uriașele eforturi ale Uniunii Sovietice în domeniul dezarmării și interzicerii armei nucleare nu au găsit ecou la guvernele puterilor occidentale. în cursul tratativelor bilaterale so vi eto- americane în problemele dezarmării, a fost elaborată „declarația comună a U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la principiile stabilite de comun acord pentru tratativele referitoare la dezarmare". Acest document consemnează recunoașterea de către S-U.A. a necesității realizării unui acord în legătură cu programul dezarmării generale și totale ceea ce poate fi considerat ca un pas înainte în comparație cu poziția americană anterioară- Totodată S.U.A. încă nu au renunțat la ideea lor de a înlocui dezarmarea prin controlul asupra înarmărilor. Ca urmare, la viitoarele tratative pentru pregătirea unui acord referitor la dezarmarea generală și totală se pot ivi greutăți serioase. Din cauza atitudinii negative a S.U.A. față de participarea Ia tratative a țărilor neutre, pină în prezent nu a fost realizată o înțelegere cu privire la componența comitetului pentru dezarmare. După cum se vede, problema dezarmării generale și totale nu a intrat nici pe departe în stadiul soluționării ei practice și continuă să necesite cea mai serioasă atenție și acțiuni energice din partea forțelor iubitoare de pace, din partea opiniei publice mondiale. In ceea ce o privește. Uniunea Sovietică va face și de aci înainte totul pentru soluționarea cît mai grabnică a a- cestei probleme a contemporaneității care este de cea mal mare importanță.Comportarea puterilor occidentale atît în problemele dezarmării cît și la tratativele referitoare la interzicerea armei nucleare, remarcă N. S. Hrușciov, demonstrează dorința lor de a lipsi în mod unilateral U.R-S-S- — acest puternic bastion al păcii pe pămînt — de posibilitatea de a menține la nivelul cuvenit capacitatea sa de apărare în fața războiului care se pregătește împotriva ei și împotriva tuturor statelor iubitoare de pace.Pot fi înțelese sentimentele oamenilor care-și exprimă neliniștea în legătură cu faptul că efectuarea experiențelor cu arma nucleară implică un risc pentru sănătatea oamenilor — continuă N. S. Hrușciov.Dar ce-i de făcut cînd imperialiștii periclitează nu nu-

mal sănătatea d chiâr și viața a sute de milioane da oameni 7 S în tem nevoiți să luăm măsuri care să poată trezi la realitate pe agresori și să ne permită sâ-1 zdrobim dacă va cuteza să impună lumii războiul. Iată pentru ce este nevoie de bombe cu putere sporită. Guvernul sovietic nu și-ar îndeplini datoria față de poporul său față de popoarele celorlalte țări socialiste și față de toate popoarele iubitoare de pace din lume dacă, în situația creată, nu ar lua măsuri pentru întărirea capacității de apărare a Uniunii Sovietice.Mă întrebați dacă sînt gata să mă întîlnesc cu conducătorii Occidentului pentru a găsi o ieșire din situația grea care s-a creat ? — acrie Hrușciov ială știe, pronunțat întotdeauna va pronunța și pe viitor pentru soluționarea problemelor internaționale litigioase nU pe calea războiului, ci pe calea tratativelor. Dar, firește, noi sîntem gata să luăm loc la masă rotundă nu de dragul tratativelor în sine, ci pentru soluționarea de fond a problemelor. Dacă puterile occidentale vor manifesta dorința de a duce tratative cinstite, constructive. Uniunea Sovietică va participa, fără doar și poate la ele pentru a găsi soluții reciproc acceptabile pentru problemele internaționale de actualitate. A sosit timpul, subliniază N. S- Hrușciov, cînd toți cei cărora le sînt scumpe

și răspunde : Fără indo- sînt gata. După cum se Uniunea Sovietică s-a și se

pacea, viața și fericirea oamenilor pe pămînt, trebuie să-și sporească eforturile în lupta pentru preîntâmpinarea unui nou război- In menținerea păcii sînt interesate popoarele din toate țările, oricare ar fi grupul de state din care ar face parte. Va fi război sau pace, este o chestiune care afectează pe fiecare și în a- ceastă chestiune nu pot exista neutri. In ceea ce privește țările care duc o politică de neutralitate, ele. după cum se știe, se pronunță cît se poate de clar pentru pace. Guvernele statelor neutre, spre deosebire de guvernele unor alte țări, nu îngăduie să fie antrenate în alianțe și blocuri militare agresive, nu-și oferă teritoriul pentru baze militare străine, nu îngăduie ca pe pământul lor să fie. amplasată arma racheto-nucleară. Ele prețuiesc independența lor națională, soarta popoarelor lor și interesele menținerii păcii generale. Statele neutre aduc o contribuție pozitivă la cauza preîntâmpinării incendiului unui război mondial racheto- nuclear.Astăzi, mai mult ca oricând, scrie in încheiere N. S. Hrușciov este nevoie de acțiuni susținute pentru a înfrâna forțele agresive care pregătesc o crimă monstruoasă împotriva umanității. Fiecare cetățean. fiecare țară poartă răspunderea pentru menținerea păcii. Cred că, prin eforturile comune ale popoarelor, pacea va fi asigurată. Oamenii vor bucura de viață.

BERLIN 12 — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul celui de-al V-lea Festival cultural „Berliner Fest- tage", la Teatrul „MetrOpol” a avut loc miercuri seara concertul orchestrei Filarmonice de Stat „George Enescu" din București, sub bagheta maestrului George Georgescu, solist Valentin Gheorghiu. Concertul s-a bucurat de un Strălucit succes.Ziarele berlineze au publicat cronici elogioase. Ziarul „Național Zeitung" arată, printre altele, că „după terminarea lucrărilor inierpretate( maestrul George Georgescu a trebuit să apară în repetate rînduri la pupitru, pentru a primi aplauzele furtunoase ale publicului". Ziarul „Berliner Zeitung" subliniază că „publicul a fost atît de entuziasmat încât l-a rechemat în repetate rînduri pe maestrul George Georgescu, iar cînd el personal a anunțat că în supliment orchestra va interpreta „Rapsodia romînă" de George Enescu, entuziasmul s-a transformat într-o puternică manifestare a prieteniei germano- romîne".
■®-
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Exista toate posibilitățile 
pentru rezolvarea pașnica 

a problemelor litigioase
— Răspunsul lui N. 5. Hrușciov 

deputaji laburiști -ia scrisoarea unor

Un mare număr de oameni ai muncii din Tg. Mureș, Luduș, Toplița, Sărmaș. Gheor- ghieni au vizionat filmele prezentate în Cadrul Festivalului filmului sovietic.De o numeroasă afluență s-au bucurat întâlnirile organizate în diferite localități ale regiunii Mureș-Autonomă Maghiară cu fiii care au Sovietică. oameni vizitat ai mun-Uniunea
■kFilmele sovietice nîn“, „La începutul secolului’’, „Genii Balticei’’, „Două vieți"„Cer se-

și altele care rulează în cadrul Festivalului filmului sovietic la Brașov și Sibiu se bucură de mult succes. In primele patru zile, peste 18.000 de oameni ai muncii au vizionat aceste filme. Noile producții ale studiourilor sovietice vor mai rula zilele acestea la alte 54 de cinematografe sătești și la opt cinematografe orășenești- Cele șase caravane ale întreprinderilor cinematografice Brașov vor prezenta filmele sovietice în cele mai îndepărtate cătune și sate.
Premiera filmului „Două vieți

In cadrul Festivalului fil
mului sovietic a avut loc, joi 
seara, la cinematograful „Pa
tria” din Capitală, premiera 
filmului „Două vieți”.

Înainte de spectacol, regi
zorul Mircea Drăgan a pre
zentat publicului pe regizo
rul Leonid Lukov, artis al 
poporului al R.S.F.S., Ruse,

realizatorul filmului „Două 
vieți”. A luat apoi cuvîntul 
regizorul Leonid Lukov care 
a împărtășit diverse aspecte 
din realizarea filmului.

Prima serie a filmului 
„Două vieți” a fost primită 
cu căldură de publicul spec
tator.

Festivalul filmului sovietic

(Agerpres)

(Agerpres)
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MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : Răspunzind 
la scrisoarea unui grup de de- 
putați laburiști englezi Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a subliniat că guvernul sovie
tic este dispus să depună efor
turi pentru realizarea mai 
grabnică a unui acord care să 
asigure un acces garantat în 
Berlin, recunoașterea frontie
rei de pe Oder-Neisse, recu
noașterea R. D. Germane ș» R, F. Germane, primirea lor 
în O.N.U., neadmiterea înzes
trării cu arme nucleare a tru
pelor R. D. Germare și R.F. 
Germane, dezangajarea forțe
lor armate ale țărilor N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia 
în Europa Centrală.

In scrisoarea sa N.S. Hruș
ciov a amintit că guvernul so
vietic a declarat de mult că 
este gata să înceapă, cît mai 
grabnic tratative și să încheie 
Tratatul de pace cu Germania.

Guvernul sovietic, declară 
N. S. Hrușciov, este convins 
că există toate posibilitățile 
pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor litigioase care se 
ivesc în legătură cu Tratatul 
de pace german. Vom fi bu-

curoși, scrie N. S. Hrușciov, 
dacă puterile occidentale vor 
asculta de glasul rațiunii și 
se vor declara dispuse să în
cheie împreună cu noi acest 
tratat.

Există, de asemenea, posi
bilitatea de a se rezolva pro
blemă interzicerii experiențe
lor cu arme nucleare, arată 
șeful guvernului sovietic. In 
condițiile create calea sigu
ră și de nădejde care duce 
spre încetarea oricăror explo
zii experimentale de bombe 
nucleare este dezarmarea ge
nerală și totală.

Cuvlntul

înalta apreciere 
acordată cîntăre.ilor 

romîni în Franța
PARIS 12. Corespondentul 

Agerpres transmite : După anun
țarea rezultatelor celui de-ai 
Vlll-lea Concurs internațional de 
Canto de la Toulouse, unde, după 
cum se știe, cântăreții romîni par
ticipant au obținut un deosebit 
succes, la Toulouse a avut loc o 
recepție la sediul Teatrului. La 
12 octombrie, cântăreții romîni, 
mezzosoprana lulia Buciuceanu, 
laureata Marelui Premiu al Con
cursului, basul Dumitru Constantin 
și tenorul Cornel Fînățeanu, care 
au țost distinși cu diplome de 
onoare au lost oaspeții autorități
lor orașului Toulouse.

Ziarul „La Depeche du Midi“, 
unul din cele mai importante 
ziare din sudul Franței, a publi
cat un articol elogios despre cîn- 
tăreții romîni, în care se spune 
printre altele : „Mezzosoprana lu
lia Buciuceanu are 6 voce fru
moasă și puternică, cu un timbru 
bogat. Interpretarea pe care a 
dat-o dînsa unor liduri de Schu
bert a fost plină de muzicalitate 
și expresivitate...". Criticul muzi
cal al ziarului a subliniat, de ase
menea, stilul „excelent" al inter
pretării tenorului Cornel Fînățea- 
nu, și „sensibilitatea și inteligen
ța" cu care a interpretat basul 
Dumitru Constantin piesele cu 
care s-a prezentat la Concurs.

Comitetul Politic
al 0. N. II

reprezentantului R. P. Romine12. — De la

Noi persecuții 
împotriva forțelor 

democratice în Grecia

...Intr-un port din sudul 
Franței, învăluit în ceața 
unei zile umede de noiembrie, 
ancorează un mare vas de pa
sageri sovietic. In timpul es
calei, cîțiva turiști se îndreap
tă spre micuțul restaurant al 
portului. Așezați în jurul unei 
mese, doi tineri și un om cu 
părul cărunt ciocnesc „pentru 
patrie" deoarece era tocmai 
ziua aniversării Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. 
Afltnd că tovarășul lor de 
drum, generalul in rezervă 
Semion Vostrikov, a fost mar
torul evenimentelor din 1917, 
tinerii îl solicită să le spună 
ceva despre întâmplările lui 
din acele zile zbuciumate. Po
vestea generalului începe 
simplu: „în februarie 1917 
eram soldat într-un regiment 
de mitraliori din Petersburg"... 
Dar în restaurantul din portul 
francez se afla, în acele clipe, 
în afara generalului Vostrikov, 
și un alt martor al revoluției 
socialiste din Rusia deloc dis
pus s-o mărturisească : bătrî- 
nul chelner, cu spinarea înco
voiată de deprinderea nenu
măratelor plecăciuni servile și cu fața împietrită din pricina 
dezgustului și unor nesfîrșite 
umilinți. Aprinzîndu-și țigara, 
în toiul povestirii, de la bri
cheta oferită de tăcutul „gar- 
Con“, generalul sovietic n-a 
bănuit nici o clipă că este 
servit de cel care, cu peste 
patru zeci de ani în urmă îi

fusese comandant în regimen
tul de mitraliori, de prințul 
Serghei Nașciokin...

★

Cu această scenă începe fil
mul sovietic „Două vieți", am
plu roman cinematografic în 
două părți, realizat de expe
rimentatul regizor Leonid 
Lukov, artist al poporului din 
R.S.F.S.R., după scenariul 
scris de cunoscutul dramaturg 
Alexei Kapler.

Întâlnirea întâmplătoare din 
restaurantul portului francez 
nu constituie numai un pre
text pentru ampla desfășu
rare a unei fresce istorice, cuprinzând cele mai caracteristi
ce evenimente din perioada 
februarie-octombrie 1917. Ea 
determină și unghiurile de ve
dere ale sondajului făcut de 
cineaștii sovietici în trecutul 
istoric.

Generalul sovietic în rezer
vă Vostrikov (fără îndoială 
cea mai complexă și intere
santă creație realizată pină a- 
cum de cunoscutul actor Ni
kolai Rîbnikov) povestește cu 
glas tare despre întâmplări și 
oameni care i-au influențat 
puternic viața, recunoscîn- 
du-și greșelile, pomenindu-și 
doar în treacăt meritele. Po
vestea prințului Nașciokin o 
aflăm numai prin relatarea 
cinematografică a gîndurilor 
care cuprind, ca un torent nă
valnic, pe chelnerul pus pe

00IA vl[|r (“« i-a
Nașciokin, pentru că simte 
spontan în aceștia pe dușma
nii miilor de oameni porniți 
să sfarme cruda orînduire 
țaristă.

Clarificarea definitivă a 
conștiinței sale, Semion o do- 
bîndește abia în zilele lui iu
lie, asistând la masacrul de
clanșat de contrarevoluționari 
împotriva demonstranților 
pașnici. Cînd, puțin mai târ
ziu, în zilele lui octombrie, pă
răsește rîndurile celor aduși 
să tragă în bolșevici, și se ală
tură tovarășilor săi de clasă 
și de idei, sau cînd ochește 
fără șovăială, împușcîndu-l pe 
trădătorul Borozdin, Semion 
este un ostaș al Revoluției în 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui, care acum știe împotriva 
cui și pentru Ce luptă. In ce-l 
privește pe prințul Nașciokin 
(în rolul căruia popularul ac
tor Viaceslav Tihonov reali
zează o compoziție plină de 
dramatism), creatorii filmului 
n-au intenționat să ne pre
zinte figura tipică a ofițerului 
alb-garaisi. dușman înveterat 
și perfect conștient al Revolu
ției. Spre deosebire de Boroz
din, de baronul Unger și de 
alți asemenea dușmani care 
luptau împotriva Revoluției, 
cu perfidie și cruzime odioasă, 
pentru că erau conștienți de 
faptul că-și pierdeau privile
giile și pozițiile politice, Naș
ciokin este un produs tipic al educației aristocratice. în- 
țelegînd de pe aceste poziții

neașteptate, de viață, în fața 
„robului care l-a învins".

Profund cunoscător al eve
nimentelor anului 1917. scena
ristul Alexei Kapler (actor al 
celebrelor filme „Lenin în Oc
tombrie" și „Lenin în 1913”) 
a ales pentru această nouă e- 
voeare de mari proporții a Re
voluției. doi eroi capabili să 
întruchipeze cele două forțe 
antagoniste, cele două lumi, a 
căror ciocnire a determinat

Carnet
cinematografeconflictul dramatic principal 

al epocii. Dar intenționînd să 
reliefeze în prim plan proce
sul de formare a conștiinței 
revoluționare a unui om sim
plu, creatorii filmului îl pun 
pe eroul lor principal, pe sol
datul Semion din regimentul 
de mitraliori, să parcurgă un 
drum greu, semănat cu gre
șeli și căutări, cu experiențe 
menite să transforme instinc
tul lui de clasă într-o cunoaș
tere lucidă, profundă a scopu
lui urmărit prin participarea 
la revoluție. Semion ne apare, 
la început, în zilele revoluției 
din februarie, un revoltat mai 
mult din instinct. II împușcă 
pe comandantul care-i în
deamnă pe soldați să tragă 
în demonstranți, și-l lovește 
cu patul puștii pe căpitanul

„onoarea" și „datoria” sa de 
ofițer. Dar cei din lumea lui 
îi demonstrează în primul rînd 
prin lașitate, trădare, min
ciună că a crezut și a luptat 
în numele unor false idealuri. 
De aceea, replica prințului — 
chelner, din finalul filmului — 
„n-a fost toată viața mea o 
greșeală ? Nu era alta datoria 
mea ?“ este cu atît mai dra
matică, cu cît el înțelege, cînd 
e prea târziu, cît de lipsită de 
sens i-a fost întreaga exis
tență.

Trăsătura celor două perso
naje centrale ale filmului, este 
că prin intermediul lor sînt 
dezbătute, analizate și afir
mate ideile de bază ale aces
tei creații cinematografice. 
Dar, înfățișîndu-ne aceste 
„două vieți", cineaștii sovie
tici creează un vast tablou al 
evenimentelor petrecute între 
revoluția din februarie și cea 
din Octombrie 1917. Sosirea 
lui Lenin în Gara finlandeză, 
masacrul din iulie sau asaltul 
Palatului de iarnă ne sînt în
fățișate în spiritul tradițiilor 
clasice ale filmului istoric-re- 
voluționar sovietic, pe prim 
plan fiind reliefată uriașa 
forță a ideilor leniniste, ero
ismul nemuritor al celor ce-au 
luptat pentru triumful leninis
mului.

„DOUA VIEȚI" este un film 
pe care orice tânăr trebuie 
să-l vadă.

ATENA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Autoritățile 
grecești au pus la cale un nou 
proces împotriva ziarului de
mocrat „Avghi" pentru activi
tatea sa în sprijinul interese
lor și drepturilor poporului 
grec. La 10 octombrie tribuna
lul din Salonic l-a condamnat 
pe L. Kirkos, directorul zia
rului, la opt luni închisoare, 
iar ziarului i-a interzis pe 
timp de șase luni să cumpere 
hîrtie la prețuri reduse. Pre
textul acestui proces a fost 
faptul că „Avghi" a publicat 
la 31 mai scrisoarea unui 
muncitor grec care arăta că a 
fost bătut de funcționari ai 
poliției politice.

Chiar și procurorul a fost 
nevoit să recunoască că acu
zația formulată împotriva zia
rului este 
a cerut ca 
tat-

La 10 
rtd-șef al 
prezentat locțiitorului minis
trului Afacerilor Interne un 
protest împotriva persecutării 
ziarului „Avghi" și a citito
rilor săi.

NEW YORK trimisul special Agerpres, C. Alexandroaie: La 12 octombrie Comitetul Politic al A- dun&rii Generale a O.N.U. s-a întrunit pentru a doua oară pentru a stabili ordinea în care vor fi dezbătute problemele înscrise pe ordinea sa de zi. Amintim că săptămâna trecută Comitetul Politic. în prima sa ședință, s-a ocupat de aceeași problemă. Atunci delegația Uniunii Sovietice a propus ca cea mai importantă problemă de pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale, problema dezarmării generale șj totale, să fie dezbătută prima de către Comitetul Politic. Reprezentantul S.U.A. a susținut atunci ca problema încetării experiențelor nucleare să fie desprinsă de problema dezarmării generale și totale și să fie discutată în primul rînd.Luînd cuvintul în ședința din 12 octombrie în numele delegației R. P. Române, Eduard Mezincescu, a subliniat, încă de la început, că dezarmarea generală și totală este problema cea mai importantă de pe ordinea de zi a prezentei sesiuni a Adunării Generale și totodată calea cea mai sigură

IRINA DRAGAN

lipsită de temei și 
Kirkos să fie achi-

octombrie redacto- 
ziarului „Avghi" a

Comunicatul 
Guvernului Provizoriu 
al Republicii AlgeriaTUNIS 12 (Agenpres). — La 12 octombrie Mohammed Ya- zid, ministrul Informațiilor în Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria a dat publicității la Tunis un comunicat în care se spune:„Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria a hotărît să declare ziuă de 1 noiembrie 1961 zi națională pentru realizarea independenței Algeriei în cadrul unității poporului și a integrității teritoriului său prin negocieri imediate între Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria și guvernul francez".

spre instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră.Delegatul romîn a enumerat în continuare o serie de propuneri care au fost făcute Adunării Generale la sesiunea anterioară ca și la actuala sesiune și din partea altor delegații care au cerut dezbaterea problemei dezarmării generale și totale cu prioritate. E. Mezincescu a subliniat că de data aceasta acordul so- vieto-american în legătură cu principiile dezarmării generale și totale oferă o bază acceptabilă pentru adoptarea directivelor în vederea tratativelor în legătură cu dezarmarea generală și totală în organul care ar fi desemnat pentru discuții.Abordarea separată a problemei experiențelor nucleare, a atras atenția delegatul romîn, așa cum o dovedește experiența tratativelor care au avut loc la Geneva, nu micșorează deloc primejdia unui război nuclear și nu constituie nici o garanție pentru a- sigurarea păcii.în încheiere, reprezentantul R. P. Române a subliniat că delegația noastră consideră că este de cea mai mare importanță să se acorde prioritate dezarmării generale.
DPXfwrfUmn'i PpxcurtMOSCOVA. — Guvernul sovietic a adresat guvernului S.U.A, o notă în care cere să fie luate măsuri în vederea predării autorităților sovietice a criminalului de război Karl Linnas, vinovat de masacrarea și exterminarea cetățenilor pașnici, spre a fi justiției.

DAMASC. — Agențiile occidentale de presă anunță că Republica Arabă Siria a mai fost recunoscută de către Franța, Republica Federală Germană și Chile.deferit
MEXICO CITY. La ferință de presă oare loc la Mexico City, un reprezentant al Organizației mondiale a sănătății a declarat că în prezent 15 milioane de copii din America Latină nu au posibilitatea să învețe la școală.

o con- a avut

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. anunță că Republica Populară Ungară a recunoscut Republica Arabă Siria și a hotărît să stabilească cu ea relații diplomatice.

TOKIO. Populația orașului Tokio se cifrează la aproape zece milioane persoane. După cum a anunțat Ia 11 octombrie agenția Kiodo Țusin, Ia sfîrșitul lunii septembrie populația orașului Tokio a fost de 9.924.453 persoane.CAIRO (Agerpres). — Ziarul „Al Ahram" anunță că guvernul R.A.U. a hotărît să-și retragă trupele trimise în Kuweit în cadrul forțelor inter- arabe.MOSCOVA. — A intrat în vigoare acordul sovieto-turc cu privire la comunicația feroviară directă între U.R.S.S. șî Turcia pentru transportul de pasageri, bagaje și alte încărcături.



(Din proiectul de Program al P.C.U.S.).

3.000

Producția anuală de energie 
electrică a U.R.S.S. la sf ir și- 
tul anului 1980 trebuie să 
ajungă la 2.700—3.000 miliarde 
kilowați-oră, fiind de aproape 
10 ori mai mare decît cea din 
1960, care a fost de 292 mi

liarde kilowați oră.

V OLUMUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE VA SPORI s• In cursul următorilor 10 ani - de circa două ori și Jumătate, depășindu-se nivelul actual al producției industriale a S.U.A.• In decurs de 20 de ani — de cel puțin șase ori, lăsînd cu mult în urmă actualul volum global al producției industriale a S.U.A.• Productivitatea muncii în industrie va spori in decurs de 10 ani de peste două ori, iar în decurs de 20 de ani - de patru — patru și Jumătate ori.

„Sarcina economică principală a partidului și poporului sovietic este de a crea în decurs de două decenii BAZA TEHNICA- MATERIALĂ A COMUNISMULUI. Aceasta înseamnă: deplina electrificare a țării și perfecționarea, pe această bază, a tehnicii, tehnologiei și organizării producției sociale în industrie și agricultură; mecanizarea complexă a proceselor de producție, automatizarea lor tot mai deplină, aplicarea pe scară largă a chimiei în economia națională; dezvoltarea prin toate mijloacele a unor noi ramuri de producție, eficiente din punct de vedere economic, a unor noi tipuri de energie și materiale ; folosirea multilaterală și rațională a resurselor naturale; îmbinarea organică a științei și producției și un ritm rapid al progresului tehnico-științific; un

SALUT
COMSOMOLISTfiecare zi a Congresului — producție peste plan. — au hotărît comsomoliștii matei uzine de automobile „Lihaclov" din Moscova.„1 + 2“ iată lozinca tinerilor muncitori-elevi de la școlile serale din raionul Moskvo- rețki al Moscovei.La Moscova se deschide o expoziție a studenților și elevilor, organizată în cinstea celui de al XXII-lea Congres al P.C.U.S.Trei știri... Trei comunicări care oglindesc realizări ale comsomoliștilor în întîmpina- rea Congresului P.C.U.S. Să vedem despre ce este vorba ?Marți seara tinerii și tinerele care lucrează în marea cetate industrială ,,ZIL“ s-au adunat la Casa rie cultură a uzinelor pentru a raporta delegaților la cel de al XXII-lea Congres al P.C.U.S. succesele cu care întîmpină ei acest mare eveniment.In cartea darurilor pentru Congres ei au înregistrat următoarele : din metal economisit s-au realizat în timpul liber 10 camioane „ZIL“-164 ; în zilele de muncă voluntară comsomoliștii au strîns fier vechi, care retopit poate fi folosit la producerea a 2.000 de autocamioane.Tot în această seară tinerii reprezentanți ai oțelăriei din uzină au propus ca în schimburile de onoare ce se organizează în zilele Congresului, comsomoliștii eă dea zilnic producție peste plan. Aplau-

zele care au durat minute în șir au ținut locul uriașului „da“ exprimat de comsomo- liștii uzinei.în această atmosferă de mare entuziasm zeci de tineri au primit carnetele roșii de membri ai Comsomolului care le-au fost înmînate de pilotul cosmonaut Gherman Titov.
Prin telefon pentru 

„Scînteia tineretului"

Nu este vorba despre vreo operație de aritmetică : „l+2“, Cifrele acestea au următoarea explicație dată de tinerii muncitori-elevi din raionul Moskvorețki al Moscovei: „Dacă înveți tu, atrage și pe tovarășii tăi in învățătură".Tinerii de la școala serală nr. 180 au hotărît ca fiecare dintre ei să contribuie la înscrierea în noul an de învățămînt a încă doi cunos- cuți. Și iată că în felul acesta numărul elevilor-munci- torl din raion a ajuns Ia 12.000. Ziarul „Pravda“ relata despre șoferul de taxi Vasili Titov care a contribuit la înscrierea la școală a 37 de cunoscuți ai săi de la lucru și din cartierul unde locuiește. Vasili Titov îi ajută tot timpul pe tovarășii lui.Lozinca „1+2“ a devenit lozinca întregului tineret din Moscova. Zilele trecute a avut loc o adunare a tine-
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rilor muncitori din raionul Moskvorețki. Ei au adresat tinerilor din Moscova apel, ca în anul 1965, siîrșitul septenalului, muncitorii și funcționarii pînă la vîrsta de 35 de ani care n-cru termniat școala de 8 ani să învețe. Apelul acesta a găsit un răsunet larg.Iată cum încă de azi sînt aduse la îndeplinire prevederile Proiectului de program al P.C.U.S. care stabilește că în următorii 10 ani toți oamenii muncii din economia națională a Uniunii Sovietice care nu și-au terminat studiile să obțină certificatul de absolvire a cel puțin 8 clase ale școlii medii.Și aici în lupta pentru cultură, pentru cunoștințe, comsomoliștii sînt în primele rîn- duri ale constructorilor comunismului.
In sălile Muzeului Politehnic din Moscova se fac ultimele amenajări ale unei noi expoziții. Și cei care amenajează standurile sau instalează utilajele nu sînt salariații muzeului ci studenți și elevi ai institutelor și școlilor medii tehnice din Moscova, care au hotărît să organizeze în cinstea celui de al XXII-lea Congres al o expoziție în care zinte realizările lor.Privești exponatele cluzia se impune de la sine : învățămîntul sovietic pregătește intr-adevăr cadre calificate, oameni cu vaste cunoștințe practice.Expoziția s-a deschis astăzi după-amiază. Mii și mii de vizitatori trec prin sălile ei ăînd o înaltă apreciere muncii tinerilor elevi și studenți.Iată cele trei știri despre care voiam să relatez. Trei știri care oglindesc realizările comsomoliștilor In cinstea marelui eveniment în istoria țării sovietice - al XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Brigada de montori de Ia Uzina siderurgică „V. I. Lenin" din orașul Jdanov, condusă de Pavel Starușenko, este o brigadă fruntașă. Membrii ei întîmpină Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. cu însemnate realizări în muncă, depășindu-și cu regularitate normele. In fotografie: brigada lui Pavel Starușenko lucrînd la montarea cuptoarelor Martin.

S
B o uriașă pasăre argintie puter
nica navă reactoare TU-104 stră
bate întinsurile cerului siberian 
apropiindu-mă de Ținta călătoriei, 
orașul Omsk, Din înaltul celor 
zece mii de metri priveam cu 
admirajie tabloul impresionant al naturii mare

lui „continent" sovietic de dincolo de Urali, 
Sfîrșitul lui iulie acoperea stepa Siberiei apu
sene cu un mozaic multicolor presărat pe 
alocuri cu perdele de nori, asemănătoare unor 
bulgări uriași de zăpadă, de o albeajă strălu
citoare.

...Cîndva, In anii întunecați ai dominației ța
rismului, (inuturile siberiene erau locuri de 
surghiun, unde erau aruncați cei mai buni fii ai 
popoarelor Rusiei, dușmani neînfricați ai despo
tismului. Aici au petrecut ani de grea sufe
rință participant la răscoala decembriștilor, de- 
mocrafi-revoluționari și cei mai buni luptători 
pentru cauza proletariatului, în frunte cu Lenin.

Dar aceste timpuri s-au dus pentru totdeauna. 
,,Siberia a fost în trecut — arăta marele scri
itor proletar Maxim Gorki cu 30 de ani în 
urmă — loc al deportării și muncii silnice, ți
nut de necuprins ai nemărginitei dureri, al că
tușelor și al morții. Acum avem o Siberie re
înnoită a colhoznicilor — Siberia Sovietică, ți
nut al creației socialiste".

Suflul marelui Octombrie a trezit nesfîrșitele 
întinderi siberiene la o viață nouă, a pus în 
mișcare inepuizabilele lor resurse în vederea 
făuririi unei grandioase epopei constructive, 
menite să contribuie la fericirea oamenilor so
vietici. în zilele noastre tot ce se înalță in Si
beria nu mai are termeni de comparație în 
lume. Giganfii energetici de la Bratsk și Kras- 
noiarsk întrec prin puterea instalată proiectată 
cele mai mari hidrocentrale din lume. Bazinul 
carbonifer din Kuzbas dă astăzi cca. 100 mili
oane tone de cărbune, aproape de două ori 
mai mult decît Franța. Subsolul acestui bazin 
(una din numeroasele regiuni carbonifere din 
Siberia) conține peste 450 miliarde tone căr
buni, ceea ce ar fi suficient pentru alimenta
rea tuturor termocentralelor din lume pe timp 
de o sută de ani. In anii celui de al șaselea 
cincinal în Siberia s-au construit peste 100 de 
uzine constructoare de mașini și numeroase 
alte întreprinderi de tot felul.

Dar cîte nu va da Siberia în viitor I Rezer
vele ei materiale sînt de-a dreptul gigantice — 
90% din energia totală a apelor Uniunii So
vietice, 70% din fondurile de păduri, 60% din 
rezervele de minereu de fier, peste 80% din 
totalul pămînturilor arabile ale Uniunii Sovie-

tice. Și dacă la aceste bogății imense mai 
adăugăm pe oamenii harnici și întreprinzători 
ce locuiesc meleagurile răsăritene, oamenii 
mobilizați de partid în înfăptuirea mărețelor 
sarcini înscrise în proiectul Programului P.C.U.S. 
imaginea strălucitului viitor al Siberiei va ti 
deplină, copleșitoare.

ai aveam doar cîteva minute de 
zbor, cînd în zare se contura 
deja fluviul Irtîș, străjuit pe am
bele maluri, de-a lungul a peste 
40 de kilometri, de ansamblurile 
arhitectonice, maiestuoase ale im

portantului centru industrial și cultural-știinfific 
al răsăritului Uniunii Sovietice — Omsk. Reve
deam orașul după șase ani de despărțire și aș
teptam înfîlnirea cu emoție. în anii care s-auFLORI
scurs de la ultima mea vizită pe aceste locuri 
s-au înfăptuit atîtea lucruri minunate, s-au ridi
cat grandioase obiective ale septenalului, au 
fost durate cartiere și raioane noi — s-au năs
cut recorduri în producție și s-au consacrat eroi 
ai muncii însuflețite pe frontul construcției des
fășurate a comunismului.

Deși despre aceste lucruri aflasem cu regu
laritate din presă, din cărți și mai ales din scri
sorile prietenilor din Omsk, înfîlnirea cu orașul 
mi-a întrecut orice așteptare.

Dinspre partea de nord, Omskul e dominat 
de marile rafinării în care se prelucrează țițeiul 
adus pe conducte tocmai din Bașkiria, de la 
peste șapte sute de kilometri, pentru a merge 
apoi mai departe, pînă în cele mai îndepăr
tate colțuri din răsărit, sub forma produselor 
finite. Acest gigantic obiectiv industrial, în care 
lucreazL zeci de mii de muncitori, a rezolvat 
un vechi deziderat al regiunilor siberiene — 
crearea unei baze proprii de benzină. Prin grija 
Partidului Comunist și a Sfatului Sovietic, pen
tru petroliști a fost ridicat un oraș propriu — 
Neftegorodok (orășelul petroliștilor) înzestrat cu 
moderne instituții social-culturale. Acesta a scos 
din uz pentru totdeauna vechea poreclă de 
„Zahlamino" (loc pustiu, părăsit) cum se nu
mea în trecut partea de nord a orașului.

Numeroasele uzine ale industriei grele si 
întreprinderile pentru producerea bunurilor de

înalt nivel cultural-tehnic al oamenilor muncii; o considerabilă superioritate fața de cele mai dezvoltate țări capitaliste în domeniul productivității muncii, ceea ce constituie cea mai importantă condiție a victoriei orînduirii comuniste.Drept rezultat, U.R.S.S. va dispune de forțe de producție nemaivăzut de puternice, va depăși nivelul tehnic al celor mai dezvoltate țări și va ocupa primul loc în lume în ceea ce privește producția pe cap de locuitor. Aceasta va constitui baza pentru transformarea treptată a relațiilor sociale socialiste în relații sociale comuniste, pentru o asemenea dezvoltare a industriei și agriculturii care va permite satisfacerea din belșug a nevoilor societății și ale tuturor cetățenilor ei“.

ÎNTRECERIAVÎNTATE
In întrecerea care se des

fășoară în cinstea celui de-al 
XXII-lea Congres al P.CUS., 
oamenii sovietici obțin noi și 
importante succese în muncă.

Colectivul Uzinei metalur
gice „Zaporojstal" a atins 
deja la producția de fontă ni
velul prevăzut pentru anul 
1963, la producția de oțel — 
nivelul anului 1962, iar la pro
ducția de laminate — nivelul 
anului 1965. Succese deosebit 
de importante au obținut bri
găzile de oțelari ale comsomo- 
liștilor și tineretului care de
servesc cuptorul Martin nr. 5 
„Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.". De la începutul finului ei au dat suplimentar 
peste plan 13.000 tone de oțel.

180 de colective de comso- 
moliști și tineri de la Combi
natul metalurgic din Kara
ganda participă la întrecerea 
care se desfășoară în cinstea 
Congresului în vederea înde
plinirii înainte de termen a 
lucrărilor de construcție.

electlificareft jna gistralel feroviare transsiberiene. In fotografie; o garnitură grea trasa de o locomotiva electrică pe malul lacului Bai cal.După terminarea ultimelor
P.C.U.S. să pre-și con-

Moscova, 12 octombrie 1961

• LA UZINA METALURGICA 
DIN ORAȘUL NOVOMOSKOVSK 
(Ucraina) a fost dată în exploa
tare o linie automată care va 
produce pentru prima dată în 
U.R.S.S. țevi cu diametrul de pes
te un metru (1.020 mm) destinate 
conductelor de gaze.

Folosirea noilor țevi sporește 
cu 40—45 la sută debitul conduc
telor magistrale de gaze.

• ÎN LANȚUL MUNȚILOR AK
TAU DIN TADJIKISTAN a fost con
struită o cascadă formată din 6 
stafii puternice de pompare cere 
ridică apa prin conducte pînă la 
înălțimea unei case de 70 de e- 
fa/e.

Aceasta este o construcție hi
drotehnică unicală în U.R.S.S. în 
privința înălțimii la care se pom
pează apa șl In privința rendampn- 
tulul pompelor.

• Volumul total al producție! agricole va spor! in 10 an! de circa două ori și Jumătate, Iar in 20 de ani - de trei ori și Jumătate.In primul deceniu. Uniunea Sovietică va întrece Statele Unite ale Amerlcll In ceea ce privește producția pe cap de locuitor la principalele produse agricole.• In următorii 10 ani volumul venitului național al U.R.S.S. va spori aproape de douâ ori și țumâtate, iar in 20 de ani — aproximativ de cinci ori. Veniturile reale pe cap de locuitor vor crește In 20 de ani de peste trei ori și jumătate.In următorii 10 ani, veniturile reale ale muncitorilor și funcționarilor (ținindu-se seama de fondurile sociale) vor crește în medie, pe cap de lucrător, aproape de două ori, iar în 20 de ani — aproximativ de 3—3'/» ori.
consum, cele trei termocentrale, șantierul de 
reparații navale, portul fluvial și alte obiective 
de mare importanță economică întregesc Ta
bloul pe care-l oferă astăzi marele oraș de pe 
Irtîș, cu aproape șase sute de mii de locuitori, 

jinînd pasul cu dezvoltarea economică, 
Omskul și-a creat o puternică bază cultural- 
științifică. în sutele de școli de cultură gene
rală și tehnice speciale, în cele opt institute 
de învățămînt superior învață zeci și zeci de 
mii de elevi și studenți, asigurindu-se astfel 
economia si cultura regiunii cu cadre proprii.

înainte de revoluție, în oraș întreaga viață 
culturală se reducea la editarea unui singur 
ziar — „Ținutul de stepă", cu un tiraj de 120 
exemplare și... zece abonați. Astăzi, există 
aproape douăzeci de ziare (regionale și locale), 
o editură de cărți, patru teatre, o filarmonică,

numeroase cinematografe, cluburi și biblioteci. 
Toate aceste mijloace variate de educație cul
turală răspund cu prisosință celor mai exigente 
cerințe ale oamenilor sovietici și impresionea
ză pe orice vizitator străin.

răbindu-mă să reînnoiesc vechile 
prietenii, într-una din zile am tă
cut o vizită lui Boris Mihailovici 
Rubanovici, mecanic la întreprin
derea regională de transporturi 
auto, pe care-l cunoscusem cu

șase ani în urmă. Deși cunoșteam bine raionul 
Kirovsk, în care locuiește, i-am găsit casa cu 
multă greutate cu toate că adresa nu și-o 
schimbase între timp. De vină au fost... florile, 
boschetele imense înflorate care au pus stă- 
pînire pe trotuare, pe curți, pe fiecare colțișor 
de pămînf rămas neconstruit. Da, florile și ver
deața orașului constituie haina cea nouă cu 
care în ultimii ani s-au îmbrăcat toate raioa
nele, toate cartierele, fără excepție.

— Ne bucură sincer — remarca Boris Mi
hailovici — că înfățișarea de oraș-grădină a 
Omskului îți provoacă admirația și asta cu atît 
mai mult cu cit țara fa, desigur, îți oferă ima
ginea unei naturi încîntătoare, iar florile nu sînt 
deloc o raritate pentru voi. Dar vezi, nici noi 
nu putem trăi fără flori și, învingînd clima 
aspră siberiană, facem totul pentru ca ele să

UN TINERET CULT
SIumaniști trecutului năzuit laarii ai aueducarea unuiam în care să se armonios o înaltă cultură, puși perfecțiunea în U.R.S.S. -ritatea morală fizică. Acum, țara care construiește comunismul — această sarcină se pune tot atît de concret ca, de pildă, sarcina realizării celui mai înalt nivel de trai din lume.Tînărul muncitor sau țăran sovietic trebuie să aibă nu numai o vastă pregătire politehnică, trainice baze morale și o sănătate de fier.Această sarcină îndrăzneață este în curs de rezolvare și s-a acumulat deja o experiență considerabilă.Nenumărate fapte vorbesc despre grija statului sovietic pentru creșterea unui tineret cu o înaltă cultură și o sănătate de fier. De la o vîrstă fragedă, copilul se dezvoltă în cele mai bune condiții.Statul și uniunile sindicale au creat o rețea de sanatorii speciale pentru copii și școlari, situate în locuri pito-

ne înfrumusețeze străzile, curțile și locuințele, 
în orașul nostru a fost lansată lozinca — fiecare 
stradă și curte să devină o grădiniță de flori, 
un loc plăcut și odihnitor ; în doi-trei ani 
această chemare a găsit ecou în fiecare fami
lie, în fiecare cetățean al orașului. Zeci de mii 
de oameni s-au transformat treptat în floricul- 
tori amatori găsind în această preocupare o 
mare satisfacție. Rezultatele... le vezi la fiecare 
pas. Și, dorind parcă să fie mai convingător, 
Boris Mihailovici se oferi amabil să mă conducă 
prin oraș în „Volga" lui personală.

De la gară se deschid două bulevarde para
lele — Karl Marx și Maiakovski ; în anii septe
nalului ele au fost reconstruite în întregime. 
Blocuri mari, de șase-șapte etaie, cu fațade în 
culori diferite se înșiruie pe distanță de cîțiva 
kilometri. Ajungînd în centrul orașului de laNOTEDE DRUM
podul peste rîul Omka, afluenf al Irfișului, se 
deschid în continuare alte două magistrale — 
bulevardele V. I. Lenin și luri Gagarin, conti
nuate de strada Herțen și „Calea roșie", pînă 
la marginea cealaltă a orașului. între asfaltul 
bulevardelor și trotuare se desfășoară fără în
trerupere straturi compacte de flori — bujori, 
trandafiri și îndeosebi gtadiole și lalele de 
toate nuanțele. Aceeași panoramă ne-au oferit-o 
și străzile laterale, multe dintre ele răsărite abia 
în ultimele săplămîni. La marginea raionului 
Kirovsk am întîlnif o străduță „nou născută" ce 
poartă numele de... „Strada fără nume" (Be- 
zîmiannaia ulița). Cu toate acestea ea își cu
cerise în tot raionul faima unui frumos colțișor 
înflorit prin grija gospodărească a celor ce o 
locuiau.

Pe „Calea roșie" am făcut o haltă de aproa
pe două ore pentru a vizita parcul din jurul 
Institutului agronomic. Bogăția vegetației și 
abundența florilor mi-au creat literalmente Im
presia că ne aflăm în plină Crimee, undeva 
într-un colțișor din împrejurimile faliei. Grupuri 
de oameni de toate vîrstele treceau pe alei, 
admirau natura sau poposeau pe bănci cufun
dați în lectura vreunei reviste. Parcul a devenit 
un loc de odihnă reconfortant pentru cetățenii 
orașului. în partea dinspre fluviu a parcului sînt 
amenajate două lacuri artificiale legate printr-un 
mic tunel subteran; aci este locul cel mal

SĂNA tosrești. Peste 4 milioane de elevi își petrec vacanța de vara în tabere de pionieri situate în afara orașelor. Peste 12 milioane de adolescenți fac in mod sistematic sport pe stadioanele pentru copii și pe terenurile de sport.Acest vast sistem de ocrotire a sănătății și de educație fizică creat de stat, a permis ca numai în ultimele două decenii mortalitatea infantilă să fie redusă în țară de peste cinici ori. Examenele medicale au arătat că în această perioadă s-a îmbunătățit considerabil dezvoltarea fizică a elevilorîntr-o măsură și mai mare, noile condiții sociale contribuie la dezvoltarea forțelor spirituale ale tinerei generații, într-o țară în care înaintea Revoluției din Octombrie, a- proximativ patru cincimi din populație au fost analfabeți, a și fost înfăptuit învățămîntul general obligatoriu de 8 ani. Dar și în afara școlii, statul este un părinte grijuliu al adolescenților. în U.R.S.S. există 170 mii biblioteci pentru copiii, 3.148 palate și case ale pionierilor, unde copiii capătă o multilaterală educa-
ispititor pentru cei mici, care nu se mal sa
tură să admire o familie de lebede ce introduc 
o notă oarecum neobișnuită în decorul siberian.

în zilele acelea o atracție deosebită a parcu
lui o constituia expoziția de flori ce trebuia să 
se deschidă după cîteva săptămîni. Sute de cul
tivatori amatori își pregăteau pentru expunere 
cele mai frumoase soiuri de flori pe care le 
obținuseră în grădinițele lor. Pe tăblițele de 
metal din capul straturilor individuale se puteau 
găsi cele mai diferite profesiuni ale concuren- 
ților (expoziția se încheia cu premierea celor 
mai buni dintre ei) : alături de numele unui 
cunoscut medic chirurg, puteai citi pe cel al 
unui strungar fruntaș, al unui șofer, al unei 
grupe de studenți sau al unui colectiv de pio
nieri.

...Minunată generație crește în îndepărtata 
Siberie I Obișnuifi să vedem în locuitorii ei 
oameni dîrzi, căliți în lupta cu o natură aspră, 
oameni ce zăgăzuiesc fluvii uriașe și făuresc 
mări artificiale, ne umple totodată de emoția 
dragostea lor pentru frumos. Această dragoste 
pentru frumos, cultivată cu grijă și exprimată 
prin nenumărate preocupări, începînd cu pasiu 
nea pentru pictură, teatru, muzică și terminînd 
cu dragostea pentru flori, contribuie la educa
rea și cultivarea celor mai nobile trăsături 
umane. Cit adevăr conțin cuvintele înscrise în 
proiectul Programului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice din care se desprinde o la
tură importantă a muncii educative pe care o 
desfășoară partidul : „Elementul artistic va în
sufleți și mai mulf munca, va înfrumuseța traiul 
și-l va înnobila pe om“.

Locuitorii Omskului sînt în întrecere cu cei 
din Novosibirsk, în cultivarea florilor și dezvol
tarea spațiilor verzi și această „bătălie" se 
duce an de an, întîietafea revenind cînd unora, 
cînd celorlalți.

m admirat zi de zi buchetele ce 
mi-au înmiresmat camera și mi-au 
străjuit serile de lectură. Am 
răsplătit și eu, în tonul general, 
tot cu buchete de flori pe artiștii 
care mi-au dat prilejul să gust

din frumusețea operelor lui Ceaikovski, Strauss 
sau Glinka prezentate pe scena Teatrului din 
oraș.

La plecare, ca un suprem omagiu adus flori
lor, am îmbrățișat buchetele dăruite de minu
nății mei prieteni siberieni, al căror sentiment 
frățesc mă voi strădui să-l păstrez ca pe o 
floare mereu vie.

AURELIAN TACHE

ție estetică și fizică, 105 teatre pentru copii, 620 de centre ale tinerilor naturaliști și tehnicieniProiectulP-C-U-S.* oe ase mfăptuî în următorii rece ani „învățămîntul mediu general și politehnic obligatoriu de unsprezece ani pentru toți copiii de vîrstă școlară și învățămîntul de 8 clase pentru tinerii ocupați în economia națională care nu au studii corespunzătoare".în următorul deceniu va fi asigurat tuturor tinerilor sovietici învățămîntul mediu complet. El este menit să dea tinerei generații cunoașterea trainică a bazelor celor mai diferite științe, o perfectă pregătire în muncă și politehnică, precum și o înaltă educație morală, estetică și fi. zică.O puternică dezvoltare va cunoaște și învățămîntul superior. în mod deosebit se va dezvolta învățămîntul fără frecvență și seral în institute, care va putea fi urmat în timpul liber. Toți cei ce doresc vor putea deveni specialiști cu o înaltă calificare;Pe baza Programului P.C.U.S. se creează astfel cele mai bune condiții pentru formarea unui tineret cu o înaltă cultură, cu un grad înalt de perfecțiune fizică.

Pm

IVAN ARTEMOV

Moscova, octombrie 1961
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