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Un ritm mai intens
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Proletari 3in toate țările, uniți-vă!

cînfeia 
tinerelului

lucrărilor agricole!
Tinerii — 

prezenți la 
toate lucrările

Numai lucrări de bună calitate

„Doar 
nu degeaba 

sin tem 
fruntași44!

Muncitor

Sîmbătă 14 octombrie 1961

Pentru anul viitor, o recoltă 
mai bogată. In acest scop 
membru gospodăriei colec
tive „înfrățirea între po
poare* din satul Clătești, 
regiunea București, își 
unesc eforturile cu cel» ale 
mecanizatorilor care-1 de
servesc. Pentru ca sămința 
pregătită din timp să gă
sească un bun pat germi
nativ, e nevoie ca arăturile 
să fie făcute la adîncimea 
cerută de agrotehnică. De 
aceea, controlul calității 
lucrării se face cu multă 

atenție.

Sporesc 
producția 

de utilaj agricol

Bun sosii.
Gherman Titov!

olectiviștu din Palazu 
Mare și-au concentrat 
toate forțele pentru 4er- 

minarea la timp a lucrărilor 
agricole din actuala campa
nie. Pe cîmp, acolo unde trac
toarele ară ziua și noaptea, 
sau pe ogoarele destinate în
sămînțărilor, e o forfotă care 
nu încetează pînă seara tîr- 
ziu. Aproape întreaga supra
față de 870 ha, desmaiă se- 

aranâ ți pregătită ea grijă, 
pentru ca sem ețele să ’ie.»» 
«■3

bon de n ș. de noapte, trie
rii colectiviști, mobilizați de 
organizația U.T.M., au adus o 
contribuție deosebită: pe se
mănători, la transportul în
grășămintelor. Tractoriștii îi 
ajută, folosind întreaga capa
citate de lucru a mașinilor, 
într-o pauză, Gheorghiță Ion 
își controlează atent tractorul 
și cînd constată buna lui 
funcționare zâmbește muițu-

— De întreținerea ht răs- 
pundezn amindoi. Și ea ți Va- 
sile Suctu schimbul de noapte.

Se vede că. deși graba e 
mare, atenția pentru îngriji
rea mașinilor este mereu pre
zentă. Cei doi tractoriști sînt 
ttuntași în întrecerea care se 
desfășoară la arături și acum, 
pe ultimele hectare, ei se stră
duiesc să rămînă 
Ceva mai departe, 
Nicolae și Ilie 
prăștie de zor 
grajd. O clipă, 
spintecă aerul, 
se înțeleagă, 
repede" ! adresat fratelui său. 
Ieri, amîndoi au transportat 
porumb de pe cele 300 ha, 
care au fost ocupate cu aceas
tă cultură și nici acolo munca 
lor n-a încetat nici un mo
ment. Și prin contribuția unor 
astfel de tineri care nu stau 
o clipă locului, colectiviștii au 
reușit să însămînțeze în cinci 
zile peste 300 ha cu grîu din 
soiuri de înaltă productivitate.

Mecanizatorii de la gospo
dăria agricolă de stat Șol- 
dăneșfi, raionul Fălticeni, 

regiunea Suceava, sinf antrenați 
intr-o însuflețită întrecere pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor din 
actuala campanie agricolă. Folo
sind timpul prielnic și întreaga 
capacitate de lucru a tractoare
lor ej au obținut pînă acum re
zultate bune. Astfel, pe o supra
față de 700 hectare din cele 752 
destinate însămînțărilor de toam
nă au fost executate toate lucră
rile de pregătire a terenului, în- 
sămînț:odu-se totodată 525 hecta
re cu grîu, orz ți secară. Mun-

ca este bine organizată. Paralel 
cu insămințările, tinerii mecaniza
tori urgentează efectuarea arătu
rilor adinei pentru insămințările 
de primăvară Pînă acum au fost 
arate peste 100 de hectare din 
cele 720 planificate. Acordînd o 
atenție deosebită calității lucrări
lor (timp optim, adincime, densi
tate) mecan zaforii au primit nu
mai aprecieri bune din partea co
misiei de recepție. Ei s-au anga
jat ca în zilele următoare să ter
ni -e toate lucrările de pregătire 
a terenului și Insămințările.

A. CAKUMU

Pentru a sprijini buna des
fășurare a lucrărilor din ac
tuala campanie agricolă, con
structorii de mașini sporesc 
producția de utilaje agricole 
și îmbunătățesc calitatea aces
tora. Pînă la începutul aces
tei luni ei au trimis agricultu
rii peste plan, printre altele, 
364 de pluguri, 116 mașini 
pentru combaterea dăunători
lor, 200 de mașini pentru îm
prăștiatul îngrășămintelor chi
mice etc. Față de aceeași pe
rioadă din anul trecut, în pri
mele 9 luni din acest an, me- 
talurgiștii au fabricat în piu» 
2.490 de tractoare. 490 de se- 
măcătorl universale, un mare 
număr de grape cu discuri, tă
vălugi inelari și alte mașini 
și utilaje agricole.

în frunte, 
utemiștii 

Pătrașcu îm- 
gunoiul de 

mîna lui Ilie 
destul ca să 

îndemnul „mai

C. STANESCU

Crește
proprietate

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunile București, 
Dobrogea, Suceava, Oltenia si 
Bacău au depășit planul anual 
de cumpărări de vaci și ju- 
ninci, în gospodăriile agricole 
colective din regiunea Bucu
rești, de exemplu, numărul 
vacilor proprietate obștească 
a fost mărit de la începutul 
anului și pînă la 10 octombrie 
numai prin cumpărări, cu a- 
proape 15.000, depășindu-se cu 
35 la sută prevederile planu
lui anual. Dezvoltînd și în 
acest an fermele zootehnice, 
gospodăriile colective din Do
brogea au mărit numărul va
cilor de lapte la 31.000, adică 
de zece ori mai multe decît 
în anul 1957, anul cînd s-a 
terminat colectivizarea agri
culturii in regiune.

Rezultate însemnate în mă
rirea numărului de animale 
proprietate obștească au fost 
obținute și în celelalte regiuni 
ale țării. De la începutul anu
lui și pînă în prezent numă
rul de vaci și juninci în gos
podăriile agricole colective din 
întreaga țară a crescut, nu- 

cu a- 
vițelelor

mai prin cumpărări, 
proape 94.000, iar al 
cu 181.000.

Pentru dezvoltarea 
animalelor, statul a 
gospodăriilor agricole colecti
ve credite fără dobîndă și pe 
termen lung, în sumă de 800 
milioane lei, în cea mai mare 
parte pentru cumpărări de a- 
nimale și construcții agrozoo
tehnice. Prin folosirea acestor 
credite, a veniturilor proprii 
și prin păstrarea prăsilei, se 
prevede ca gospodăriile colec-

creșterii 
acordat

Mai mult, mai repede!
/• reorxi Fir ex rl con- 

d*- ca seminarul cereae- 
ior ce -oamnă să se execure 

intr-un timp mai scurt ți la un 
nivel agrotehnic mai ridicat față 
de anii trecuți. S.M.T.-urile dispun 
de un parc de mașini și tractoare 
mult mai mare față de anul 1960 ; 
colectiviștii au dobîndit an de an 
o experiență bună. La aceasta se 
mai adaugă condițiile de climă 
care sint prielnice efectuării lucră
rilor agricole de toamnă. Toate 

~ ca pită acum să 
rezurtate ber-e. 
lucru ere mult 
erisrente. țnnd 
că mare parte 

fi semănat pe supra-

ecevez au făcut 
se otr-ă .-e e 
Tcrați ramul ce 
sab pese ’ir < 
seama de f-~*J 
<£n griu va 
fe ele ocupate acum cu porumb, 
se impune urgentarea recoltării 
porumbului și eliberarea terenului 
de coceni. Deși timpul este destul 
de înaintat, această lucrare a fost 
executată in proporție de numai 
32,5 la sută, ceea ce, față de po- 
sit: .itățile existente, este foarte 
puțin. Mult rămase in urmă sînt 
comunele Gropeni, Gemenele, 
Scorțaru Nou și altele.

O contribuție importantă la in
tensificarea ritmului acestei lucrări 
o pot aduce tinerii colectiviști. 
Este bine ca organizațiile de bază 
U.T.M. din aceste gospodării co
lective, cerind sfatul organizațiilor 
de partid, să propună consiliilor 
de conducere ale unităților res
pective să organizeze lucrul în 
două schimburi, urmînd ca tinere
tul să fie mobilizat să lucreze în 
schimbul de noapte la tăiatul și 
transportatul cocenilor. In felul a- 
cesta s-ar scurta simțitor timpul 
de lucru.

în același timp tn raionul Brăila

trebuie 
toamnă, 
efectuare in proporție de 
40,2 la sută la grîu și secară. Să 
fie popularizat și urmat exemplul 
gospodăriilor colective „Viață 
Nouă" din comuna Valea Cînepii 
și „Ilie Pinfilie" din comuna Go
lașei, care au obținut rezultate 
bune, apropiindu-se de sfîrșit cu 
această lucrare.

Popularizind experiența organi
zațiilor U.T.M. din aceste gospo
dării, comitetul raional U.T.M. să 
ajute mai concret orga- zațiife de 
bază U.TM. din ceiela‘‘e comune 
ia m oc ’ za-ea tineretului la lucră
ri* din campanie : pe semănători, 
la transportatul semințelor, și al 
î.ngrășăm nteior naturale pe cimp 
și la celelalte munci, astfel incit 
să sporească contribuția tineretului 
la grăbirea ritmului lucrărilor agri
cole de toamnă.

urge—»•» Insămințările de 
care pînă acum au fost 

numai

(AgerpreaJ
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Oglindă vie 
a satului

Pe marginea 
programelor unor 
brigăzi artistice 

de agitație

șeptelul
obștească

tive să ajungă la sfîrșitul a- 
nului la un număr total de 
960.000 taurine, din care cel 
puțin 343.000 vaci și 375.000 
vițele. Ele vor avea, de ase
menea, un număr sporit de 
animale și din speciile por
cine, ovine, 
păsări.

precum și de

(Agerpres)

4 stăzi sosește fu patria 
-A noastră pilotul ccsmo- 

x naut Gherman Stepano- 
vici Titov. Poporul nostru, 
care a urmărit eu adinei emo
ție și ennzzlasn 
nit legendar al 
lui Titor in ju
rul pâminuilui, 
îl întâmpină cu 
dragoste fier
binte. ca pe un 
sol a! mardui 
popor sovietic 
prieten și frate.

11 intimpinăm 
cu toată căl
dura inimilor 
noastre pe că
ra josul om so
vietic care, la 
bordul navei- 
sateiit .Vostok 
2", a zburat 
timp de 25 de 
ore prin întin
derile nesfârși
te ale Cosmo
sului. 11 intim- 
pinăm ca pe un 
mesager al co
munismului și 
păcii.

Numele lui 
Gherman Ti
tov, ca și al to
varășului său, 
[uri Gagarin, 
este bine cu
noscut în țara 
noastră Fapta 
sa eroică se 
înscrie printre 
acele momente 
ce vor fi mereu 
prezente în fi
lele glorioase 
ale istoriei u-
manității. Fapta aceasta, pe 
care au descris-o savanțil șl 
reporterii și au cântat-o po
eții, depășește visuri dintre 
cele mai cutezătoare, d» până 
acum, ale omului.

In persoana lui Gherman 
Titov, salutăm marele popor 
sovietic constructor al comu
nismului, care a deschis o eră 
nouă în istoria popoarelor. 
Marile succese ale rnhmil 
Sovietice in domeniul cuceri
rii pașnice a Cosmosului sint 
o mărturie convingătoare a 
superiorității sistemului socia
list asupra celui capitalist. So
cialismul este rampa de pe 
care Uniunea Sovietică a 
lansat minunatele sale nave 
cosmice. Realizările sovietice

Titov, ca și zborul lui Gagarin, 
înfățișează lumii întregi cul
mile pe care s-a ridicat știința 
sovietică.

Curajul Iui Titov, fapta sa 
eroică, reflectă trăsăturile no
bile ale omului epocii con
strucției comunismului. In 
fermitatea și hotărârea lui Ti
tov, în simplitatea $1 modes
tia Iui, generația tânără are

★

un Înalt exemplu de slujire 
devotată a cauzei mărețe a co
munismului.

Gherman Stepanovici Titov 
vizitează țara noastră în zilele 
Lunii prieteniei romino-sovie- 

tice. Poporul 
nostru nutrește 
sentimente de 
dragoste fră
țească față de 
poporul sovie
tic. Unite în 
cadrul marelui 
lagăr al socia
lismului, țările 
noastre pășesc 
împreună in 
lupta pentru 
pace șl un vi
itor fericit a3 
omenirii, pen
tru zădărnici
rea uneltirilor 
cercurilor agre
sive.

Peste citeva 
zile va începe 
Ia Moscova cel 
de-al XXII- 
lea Congres al 
P.C.U.S. Acest 
congres are o 
însemnătate is
torică, deoare
ce va adopta 
programul con
strucției desfă
șurate a comu
nismului, ma
nifestul comu- 
nișt al epocii 
contemporane, 

întreaga ome
nire își în
dreaptă priviri
le în aceste zile 
către Moscova, 

pe Gherman Ti-Salutindul 
tov pe pămintui patriei noas
tre, salutăm pe minunății con
structori ai comunismului ce 
pășesc pe drumuri încă nebă
tătorite în istoria omenirii.

Bun venit în mijlocul po
porului nostru, Gherman Ste- 
panovici Titov !

de utilaj chimic și petrolier 
din București, se golise. După 
ședința in care se comuni
caseră cifrele planului lunar, 
maiștrii plecaseră la treburile 
lor în ateliere. Mușat Gheor- 
ghe se așezase pe un tabu
ret, lingă masa tehnologului 
și socotea :

— Nea Hi», zise el tehnolo
gului, e un plan mare...

— Da, uzina are nevoie ur
gentă de realizarea peste 
prevederile anterioare a unei 
cantități sporite de piese. De 
aceea planul acesta cere mai 
multă strădanie decît pînă a- 
mm... Nu fizică, ci de alt or
din : o mal bună organizare 
a muncii, găsiiea și aplica
rea unor dispozitive, elimina
rea rebuturilor... Ne-am adre
sat vouă pentrucă eînteți o 
brigadă fruntașă. Așa că ex
plică 
plan 
fontă 
forță.
este de ele. Iată deci ce răs
pundere vi s-a încredințat 1... 
Ce zid? O să reușiți?

brigăzii că in acest 
sînt incluse piesele de 
ale celor trei cazane de 
Și tu știi cîtă nevoie

M ușat plecă la locul de 
turnare. Pe umerii săi 
simțea parcă „la pro

priu" răspunderea de care îi 
vorbise și tovarășul Comei 
Boitan, secretarul organizației 
de partid.

— Sînteți o brigadă frun
tașă. Tocmai fiindcă cunoaș
tem dragostea voastră de 
muncă, pasiunea cu care lu
crați, credem că veți reuși. 
Pentru aceasta e necesar de
sigur să folosiți la maxim 
timpul de lucru, să grăbiți 
procesul de producție.

T. O AN CEA

sarcinilor trasate șco- 
către Congresul al 
al P.M.R. privind le-Pe baza

Iii de 
lll-lea 

garea învăfămînfului de munca 
productivă, încă din anul școlar 
1960—1961, un număr de școli 
medii de cultură generală din 
țară au organizat practica în pro
ducție a elevilor direct în între
prinderi. Școala medie din Bi- 
caz a intrat în cel de al doi
lea an al experimentării practicii 
în producție. In anul școlar pre
cedent colectivul nostru pedago
gic a acumulat o bogată experi
ență tn acest domeniu. Practica 
in producție desfășurată de elevii 
școlii noastre la Fabrica de ciment 
„Congresul al XIX-lea“ din loca
litate a dus la o îmbunătățire sim
țitoare a procesului educației co
muniste a elevilor, a contribuit la 
formarea și dezvoltarea deprin
derilor de muncă, la cultivarea 
dragostei elevilor față de munca 
productivă și față de tehnică, a 
întărit legătura dintre cunoștințele

practice, a dus la 
simțitoare a pro-

lor teoretice și 
o îmbunătățire 
cesului educației comuniste a ele
vilor. Totodată, aceasta a dus la 
schimbări profunde în mentalitatea 
elevilor față de muncă, față de 
viață, față de disciplină și avutul 
obștesc contribuind |a dezvoltarea 
unor prețioase trăsături de carac
ter cum sînt, punctualitatea, ordi
nea, organizarea și precizia în 
muncă, simțul răspunderii pentru 
îndeplinirea sarcinilor, respectul și 
grija pentru uneltele și instrumen
tele de muncă etc. Elevii au în
drăgit atît de mult fabrica și co
lectivul de muncitori îneît dese
ori chiar și în convorbirile lor in
time, particulare ei numesc fabri
ca de ciment „fabrica noastră".

Puternicul efect educativ al 
muncii in producție și al colecti
vului muncitoresc s-a resimțit și 
în privința rezultatelor obținute de 
elevi la învățătură, în însușirea cu
noștințelor ce cultură generală. 
A crescut interesul și preocuparea

pentru însușirea cunoștințelor la 
unele obiecte de învățămînt cum 
sînt fizica, matematica, chimia, 
geografia, desenul și altele. In 
producție, ei au putut vedea ne
mijlocit rolul științei, aplicațiile 
largi ale diferitelor principii și no-

Cum este organizată 
activitatea practică 

a elevilor

țiunl teoretic» în activitatea prac
tică productivă.

In obținerea rezultatelor pozi
tive smintite, școala a avut un 
puternic sprijin din partea organi
zației U.T.M. care a inițiat nume
roase acțiuni pe linia stimulării și 
dezvoltării interesului elevilor pen
tru producție. Astfel, gazeta de 
perete a publicat numeroase arti
cole dedicate muncii elevilor te

Scînteia tineretului"
★

Pilotul cosmonaut maiorul Gherman Titov, Erou al Uniunii So
vietice, care va face o vizită în țaza noastră, la invitația Con- 
«niulul d» Miniștri al R.P. Romine, va sosi în Capitală, la Aero
portul Bănoasa, azi, sîmbătă 14 octombrie, la ora 10. In cursul 
zilei cosmonautul Titov va vizita orașul București iar duminică 
orașele Ploiești și Brașov.

★
Azi, sîmbătă 14 octcmbri», în jurul orei 10 dimineața, postu

rile noastre de radio ș; televiziune vor transmite de la Aero
portul Băneasa sosirea în Capitală a pilotului cosmonaut Gher
man Stepanovici Titov.

Succese ale muncitorilor hunedoreni
Aplicarea cu consecvență a 

inițiativelor izrorite in între
cerea socialistă permite side- 
rurgiștilor, minerilor și celor
lalți oameni ai muncii din în
treprinderile regiunii Hune
doara sd sporească producția 
și să îmbunătățească continuu 
calitatea produselor.

In urma aplicării inițiativei 
de a reduce cu 15 secunde du
rata de prelucrare a fiecărui 
lingou de oțel și de a da sil
nic în fiecare schimb cel pu
țin 10 tone de laminate peste 
plan muncitorii care deservesc 
laminoarele Combinatului si
derurgic din Hunedoara au în
trecut producția prevăzută pe 
primele trei trimestre

acest an cu peste 52.000 tone 
de laminate. Ei au depășit ast
fel angajamentul anual care 
stabilea realizarea unui spor 
de producție de 51.000 tone.

In secția furnale, unde ini
țiativa de a realiza planul 
fiecărei săptămîni cu o zi mai 
de vreme a fost preluată de 
toate schimburile, sporul de 
producție, care la începutul 
acestei luni era de 23.850 tone 
de fontă se mărește continuu.

Tinerii inovatori Alexandru 
Pavel, Petru Mardare, 
Constantin și Fănel Tuțu- 
ianu de la Fabrica de țevi 
din Roman discutînd la ca
binetul tehnic despre pro
iectul unei noi inovații la 

care lucrează.
Foto : N. STELORIAN

Â
fabrică. Au fost organizate adu
nări generale U.T.M. în cadrul că
rora s-a analizat felul în oare ele
vii și utemiștii își îndeplinesc înda
toririle lor de muncă. In colabo
rare cu organizația U.T.M. din fa
brică s-au organizat întreceri în
tre grupele da elevi pracficanți 
și între clase, pentru obținerea 
steagului de „clasă fruntașă jn 
producție pa anul 1961“. 
asemenea, un mare interes 
trezit concursul organizat
către organizația U.T.M.,
sprijinul inginerilor din uzină, 
tema „Cine știe meserie, cîștigă". 
Nu mică e fost surpriza elevilor 
etnd au găsit în sala de desfășu
rare a concursului, alături de pă
rinți, profesori, colegi, p» munci
torii atelierelor unde el au desfă
șurat practica în producție. In 
acești tovarăși și prieteni de muncă 
au găsit p» cei mal entuziaști sus
ținători în timpul concursului.

Organizația U.T.M. • sprijinit 
școala și tn organizarea activități*

De 
a 

de 
cu 
cu

lor comun» cuHurel», artistice, 
sportiv» dintr» el»vi și muncitori. 
Astfel au avut loc întîlniri cu teme 
„Cum am devenit muncitor frun
taș", seri culturale comune, con
cursuri și competiții sportive, s-a 
confecționat un album d» fotogra
fii cuprinztnd Imagini din diferite 
acțiuni comun» ale muncitorilor și 
elevilor etc. La fabrică s-a editat 
o gazetă unde s» publicau arti
col» scris» atît de elevi ctt și d» 
muncitori.

Ț'mînd seama d» experiența a- 
cumulată în trecutul an școlar, în 
acest an ne am îndreptat aten
ție spre eîfeva probleme princi
pal» al» activității practic» a 
țevilor.

In privința legăturii dintre cu
noștințele teoretice șl practice 

I
VIRGIL RADULLAN 

directorul Scolii medii dtn 
Bioaz

Zi de muncă obișnuită... 
Obișnuită ?... Da. O zi 
de întrecere. Discuția în 

legătură cu turnarea pieselor 
necesare cazonelor de forță 
avusese loc. De aceea mii- 
nile lucrau cu și mai mare 
îndemînare, 
mai atente. Ba 
își vorbeau parcă mai puțin. 
Pînă și Ioniță Traian, pe care 
cu toții îl știau cam vorbă 
lungă, uitase de data aceasta 
vechiul obicei. Avea de tur
nat 8 piese sferice pe zi. Cu- 
noscînd care 
uzinei, el 
să toarne 
Nu era o 
getele lui 
ciune modelînd cu pricepere 
forma, clștigînd astfel se
cundă cu secundă. Nici Ion 
Ilie nu pierdea din timp. Cele 
15 forme pentru turnarea plă
cilor pentru cazane erau gata. 
Alte rame se așezau pe pla
toul său de lucru. Degetele 
porneau parcă din nou în 
zbor. Brigadierul Mușat la 
rîndu-i trecea de la un om la 
altul, își ajuta oamenii .cu în
demnul, cu sfatul, cu mîinile 
lui. Ion Ilie pregătise 21 de 
forme. Era mulțumit brigadie
rul. Marin 
tin. Marin 
erau mai

privirile erau 
chiar, băieții

erau nevoile 
își propusese însă 
cite 10 pe schimb... 
treabă ușoară. De- 
lucrau cu repezi-

Savu, Ion Constan- 
Rotaru, cu toții lu- 
bins, mal repede...

brigadierului creș- 
cu fiecare

iljile
teau însă
moment al turnării. Pie

sele sferice de pildă îl dă
deau emoții. Mai mult decît 
oricare altele acestea pre
zentau pericolul rebutării, Or, 
un rebut înseamnă și timp 
pierdut, înseamnă să rămîi în 
urmă cu planul, și metal iro
sit.

împreună cu tehnologul a- 
telierului, au hotărît ca bri
gada să aplice metoda de 
turnare orizontală a pieselor 
sferice, metodă care dă po
sibilitatea înlăturării aproape 
totale a rebutului. La sfatul 
lui, brigada a trecut la apli
carea acestei metode. Bătălia 
pentru cîștigarea fiecărei ore 
s-a dat și pe alte căi. De

TUDOR MANTA
(Continuare în pag. a 3-a)
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Sînt frumoase jucăriile executate de noi 1 — spun tinerele 
muncitoare Viorica lonescu și Tlpțer Maria, de la Fabrica 
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OGLINDA VIE A SATULUI
Demonstrînd PE MARGINEA PROGRAMELOR UNOR

superioritatea BRIGĂZI ARTISTICE DE AGITAȚIE
agriculturii socialiste
A

In viața culturală a satului de as
tăzi, alături de formațiile artistice 
„cu tradiție'4 cum ar fi coruri, 

echipe de dans, echipe de teatru — bri
găzile artistice de agitație, o formă rela
tiv nouă, s-au impus cu desăvîrșire. Spec
tacolele lor, care reflectă în imagini ar
tistice, în mod direct, concret și opera
tiv viața de zi cu zi, sînt așteptate cu 
multă nerăbdare de masele largi de ță
rani muncitori, tineri și vârstnici. Pe 
scenele căminelor culturale, la locul de 
muncă al colectiviștilor, la arie, progra
mele brigăzilor artistice de agitație se 
bucură de mult succes. Interesul mani
festat față de aceste formații artistice a 
determinat dezvoltarea lor, recentul con
curs artistic pe țară marcând cu 3.000 
brigăzi mai mult decât la concursul pre
cedent, ceea ce înseamnă, desigur, foarte 
mult.

Mulți instructori și tineri interpret 
s-au întrebat: Prin ce s-au afirmat unele 
brigăzi artistice de agitație 7 Pentru ce, 
de pildă, la concursul al VI-lea pe țară 
unele brigăzi — ca cele din Pecineaga- 
Dobrogea sau Sîntana-Crișana, de la 
Casa de cultură Negrești și altele - au 
fast laureate sau premiate 7

Un răspuns poate fi dat desigur de la 
bun început : o serie de brigăzi artistice 
de agitație s-au afirmat îndeosebi pentru 
că au reușit să prezinte un text ancorat 
in actualitatea satului, reflectind munca 
și viața nouă într-o interpretare artistică 
la un nivel ridicat. Astfel aceste colec
tive artistice s-au transformat în adevă- 
rați propagandiști și agitatori servind 
prin mijloacele specifice genului — com
bativitate, conciziune, mobilitate și ope
rativitate — procesul avintat al construc
ției socialismului în patria noastră. Bri
găzile artistice de agitație bune de la 
sate și-au orientat întreaga lor activitate 
asupra sarcinilor puse de partid în fața 
tuturor oamenilor muncii din agricultură. 
Ele au reflectat în chip artistic în pro
gramele prezentate în fața maselor largi 
teme importante din viața satului sau a 
gospodăriilor agricole colective. Majorita
tea brigăzilor au acordat spații largi pro
blemelor concrete privind consolidarea 
eoonomico-organizatorică a gospodăriilor 
oc*ictive și dezvoltarea lor multilaterală, 
superioritatea gospodăriei agricole colec
tive față de gospodăria individuală și de 
întovărășire, căile sporirii cointeresării 
colectiviștilor în creșterea avutului lor 
socialist, în sporirea considerabilă a pro
ducției de cereale, mai ales de grîu și po
rumb, în creșterea producției animale 
și dezvoltarea zootehniei etc. In oglindi
rea unui conținut bogat, brigăzile au 
aflat în directivele celui de al III-lea 
Congres al P. M. R. și ale Plenarei 
C C al P.M.R. din 30 iunie - 1 iulie a c- 
privind construirea socialismului la sate 
și dezvoltarea agriculturii — adevărate 
comori de inspirație.

Numeroase brigăzi artistice de agita
ție militează ferm în programele lor 
pentru ridicarea conștiinței oamenilor, 
pentru înțelegerea profundă a politicii 
partidului nostru în opera de construire 
a socialismului la sate, pentru demon
strarea superiorității gospodăriei colec
tive față de cea individuală prin posibi
litățile ce le creează în ridicarea pro
ducției și productivității muncii, în fău
rirea unui trai îmbelșugat. Astfel, 
multe brigăzi din comunele care 
încă nu au pășit pe drumul larg 
al agriculturii socialiste au înțeles sar
cina importantă ce le revenea de a con
vinge masele de țărani cu gospodării in
dividuale — prin mijloace artistice spe
cifice — de a intra în gospodăria agri
colă colectivă. Așa a procedat brigada 
artistică de agitație din comuna Ne
grești, regiunea Bacău, care reușește în- 
tr-un moment scenic în care dialogul ju
dicios se împletește cu cupletul, să de
monstreze celor care încă mai ezitau să 
se înscrie în G.A.C., că belșugul, adevă
rata muncă spornică, traiul fericit numai 
gospodăria colectivă îl oferă. De aseme
nea, brigada artistică de agitație a gos
podăriei colective din Șimand, regiunea 
Crișana, a reușit să redea în programul 
său un tablou convingător, urmărind în
deosebi să demonstreze că rezultatele 
muncii, roadele dintr-o gospodărie agri
colă colectivă sînt net superioare celor 
obținute în mica gospodărie individuală. 
Este evident că fără această idee fun
damentală, întregul program — dar mal 
ales momentul vizitei în colectivă a ță
ranilor întovărășiți Catița și Ion, mo
ment interpretat cu un ritm și cu un pi
toresc verbal inegalabil — ar fi rămas 
fără obiectiv. Iată și un fragment:

CATIȚA : Pe urmă ne ia președintele, 
ne urcă în mașină. Ne-a dus în jurul 
satului și ne-a arătat cele opt grajduri 
cu peste 600 de vaci. Apoi ne-o fo'dat 
să vedem și cele 12 saivane unde stau 
peste 4.000 de oi, din alea mari, grase, 
cu lînă fină și semi-fină.

■nMBnBoasaBoiMa
IOAN : — Pe urmă ne-o fo’ dus la ma

ternitatea unde nasc scroafele.
CATIȚA : — Și ne-o fo’ arătat apoi 

tumul de apă înalt cam cît ai da de 
două ori cu bîta. După aceia ne-am Slo
bozit la cooperativă. Tulai doamne, că 
îmbelșugată e I Ioane, zic : vezi, de toate 
alea găsești aici !

IOAN : — După ce am fost prin toate 
părțile și am văzut atîtea lucruri noi și 
frumoase, în Șimand, stau și mă uit la 
Catița : dară măi Cătiță îi așa cum o zis 
tovarășul ce-o trecut pe la noi- Și în în
tovărășire e bine, dar mai bine-i în co
lectivă ! Jos clopu !

CATIȚA : — Ioane, acum când am vă
zut cum-îs toate, cînd am înțeles mai 
bine drumul deschis de politica partidu
lui, e musai cînd ajungem acasă să fa
cem și noi acest pas.

Asemenea programe pot și trebuie să 
fie organizate mai ales după vizitele ce 
au loc la gospodăriile agricole colective 
de către grupuri de țărani individuali 
sau întovărășiți, acțiunea respectivă fi
ind întregită astfel și de o reușită mani
festare cultural-artistică legată strîns de 
preocupările principale ale spectatorilor.

Dar belșugul de roade, chezășia creș
terii nivelului de 
fertilizeze generos 
ale colectiviștilor :

Tovarăși dragi
Și d9 veniți eu vă promit 

n-are să vă pară rău : 
stăm în ceniru-n Satul Nou 
ulițe cu case noi, 
ziduri albe, luminoase, 
vă privesc prietenoase, 
ochi curați și caizi de sticlă

viață, are darul să 
și însușirile sufletești

eu vâ invit,

Pentru o
gospodărie colectivă
tot mai puternică

Orientîndu-și bine activitatea spre cele 
mai actuale probleme ce se pun azi la 
șate, multe brigăzi artistice de agitație 
redau în imagini grăitoare avîntul colec
tiviștilor spre dezvoltarea continuă a 
gospodăriei lor colective, pentru a o face 
mai puternică, mai înfloritoare — che
zășie a unei vieți tot mai bogate, mai 
frumoase. Aducînd pe scenă imagini vii, 
ce reprezintă convingător drumul în 
plină înflorire al gospodăriei colective, 
brigăzile artistice de agitație sătești, ca 
cea, de la G.A.C. Sîntana-Crișana, de 
pildă, au prezentat spectatorilor adevă
rate parăzj ale belșugului, obținut de 
harnicii colectiviști prin munca spornică 
în gospodărie, ale vieții noi și mereu 
mai înfloritoare. Membrii brigăzii 
ne-au informat, de pildă, că la ora 
actuală gospodăria are un fond de bază 
de aproape 12.000.000 lei, că ea a vîndut

Că 
Noi 
Pe 
Cu 
Ce 
Cu 
In care rîde-o sultănică.»

Spre viața nouă, îmbelșugată a gos
podăriei colective țărănimea noastră 
muncitoare a pornit urmînd cu încre
dere și însuflețire drumul arătat de 
partid. Și prin solia artei amatoare - 
brigada artistică de agitație - harnicii 
muncitori ai ogoarelor își exprimă, în 
vers și cîntec, dragostea fierbinte pen
tru partidul — iubit conducător. în pro
gramul brigăzii artistice a Casei de 
cultură din Negrești, de pildă, întîlnim 
asemenea versuri înaripate :

UN MEMBRU AL------
ce bucuria și cîntecu

BRIGADA : Că ni-s 
șați.

ALT MEMBRU AL 
a pus vieții noastre temei 7

BRIGADA : Partidul călit în anii cei 
grei.

O PIONIERĂ DIN STÎNGA SCENEI : 
Lumină și viață cine ne-a dat 7 
Cine cărarea ne-a luminat 7
BRIGADA : Partidul e acela, copile — 
Făurar de senine zile.
PREZENTATORUL : Mă-nchin vouă 

vremuri de glorie
Și ție partid, făurar de nouă istorie !
BRIGADA : Mă-nchin puterii care-a 

învins beznele, nopțile
Deschizînd vieții, larg, porțile 1“
Sentimentele de adîncă și profundă 

recunoștință, de dragoste nețărmurită, 
pentru partidul călăuzitor pe drumul 
fericit al socialismului sînt exprimate 
în măiestrite cîntece și versuri, în fie
care program al brigăzilor artistice.

Unele brigăzi artistice de agitație au 
fost deseori apreciate pentru tematica 
lor cu un bogat conținut educativ expri
mat prin modalități inedite, inge
nioase. Programul intitulat „La noi 
la Pecineaga“, de pildă, de pe melea
gurile Dobrogei a avut ca pretext organi
zarea unei sărbători a recoltei bogate în 
gospodărie la care au fost chemați să 
participe personaje simbolizînd „rodul 
însutit" și „cîntecul fericit" — expresii 
ale realității noi, socialiste, în puternic 
contrast cu elementele trecutului înapo
iat înfățișat prin simbolicele personaje 
Flămînzilă și Setilă. în scenă au mai 
apărut: colectiviști-secerători, zooteh-

BRIGĂZII : 
ni-s frați 7 
pașii azi descătu-

BRIGĂZII : Cine

Brigada artistică de agitație

kite
& SsSL w

iw ți Â

ros și inedit faptele demne de laudă- 
Brigada artistică de agitație a Casei ra
ionale de cultură din Negrești, regiunea 
Iași, constituie în această privință un 
model demn de imitat. Cu atît mai mult 
cu cît în cadrul acestei brigăzi îmbi
narea fericită între melodie, text, artă 
păpușerească s-a impus spectatorului 
încîntat de a fi fost martorul prezentă
rii pe scenă a unor momente de acest 
fel :

din Negrești-Bacău.
PĂPUȘA I: ...dar nu orice muncă, ci 

de calitate, făcută cu pricepere și sîrg 
și de asta s-a umplut hambarul cu bu
cate !

(Srigada cîntîud) 
Foicica, lot și-o tragă 
Ciniă armonica mea dragă, 
Cîntă-n versuri tinerești 
Despre viața din Negrești, 
Cînt-ogoarele înfrățite 
Ciută holdele aurite 
Cîntă anii noștri darnici 
Ciută oamenii cei harnici.

Brigada 
statului numai pînă acum peste 800 tona 
de cereale. Belșugul de roade și de bucu
rie din colectivă s-a oglindit expresiv în 
versuri ca acestea în care imaginile spe
cifice poeziei populare au creat farmec 
Și colorit:

Țurai-țurai, mă Iile 
Bine-i în gospodărie. 
Cu drag noi muncim aci 
Și trai și mai bun o ii. 
Mindro și tu lucră bine 
Hai la-ntiecere cu mine - 
Cit îi cîmpie șl luncă 
Noi să iim tot primi-n muncă; 
Foicica de bujor
Spor la lucru tuturor 
Munca noastră să trăiască 
Colectiva să-nflorească 1

artistică de agitație din Pecineaga-Dobrogea. 
niștii gospodăriei, crescătoarele de pă
sări, ciobanii etc.

Brigada a trecut în revistă, cu ajuto
rul unei suite de scurte tablouri coregra
fice, întregite de recitare și muzică, ve
niturile gospodăriei agricole colective 
din Pecineaga. Prin această demonstra
ție brigada a urmărit un scop, și anu
me acela de a arăta că rezultatele 
muncii în gospodăria agricolă colectivă 
generează o însuflețire generală, o bo
găție sufletească care se mărturisește di
rect în versuri și cîntece pline de frumu
sețe.

Brigăzile artistice de agitație sătești 
la care ne referim au mai fost apreciate 
pentru că au știut mai mult decît altele 
să folosească într-o măsură sporită, umo
rul pozitiv capabil să oglindească gene-

(In fața cortinei improvizate apare e 
fetiță care recită)

Brigada artistică de agitație din Geoagiu-Hunedoara.

- Eu vă spun dragi spectatori : 
Am doar șase anișori
Și ca orișice fetiță 
Merg șl eu la grădiniță. 
Mă mai joc cu aiți copii 
Dar învăț și poezii; 
Desenez, pictez și scriu 
Și-ncă multe lucruri știu. 
Sînt micuță, precum vezi. 
Dar știu mai mult decit crezi. 
Doar un lucru clar nu-mi pare : 
Cite zile anul are ?
Știu chiar și copiii mic! 
Că-s trei sute șaizeci și cinci. 
Dar tăticu de ce a spus 
Cînd recolta a adus 
In trei care Încărcate 
Cu bucate ?

O VOCE : — Anul ăsta măi copile
Am muncit cu spor, și bine 
peste șapte sute zile !
FETIȚA ; Iaca asta clar nu-mi pare 
Cîte zile anul are 7
E cum spune calendarul
Sau cum s-a umplut hambarul 7
(Deasupra armonicii apar două pă

puși)
PĂPUȘA I: E și cum spune calenda

rul...
PĂPUȘA II : Și cum s-a umplut ham

barul !
FETIȚA : — Cum vine asta 7
PĂPUȘA I : — E drept că un an 

365 de zile...
PĂPUȘA II : — ...dar tatăl tău, 

lectivistul Ani Vasile din Glodeni.
PĂPUȘA I: ...împreună cu toți ai 

miliei...
PĂPUȘA H : ...a făcut 700 zile-muncă 

intr-un an.

are

co-

fa-

Una din problemele principale care a 
stat în atenția brigăzilor artistice de agi
tație — și aceasta constituie un lucru 
deosebit de important al activității lor 
— este creșterea producției agricole, sar
cină de bază trasată de Congresul al 
III-lea al partidului și, mai recent, de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie a.c. întregii țărănimi muncitoare. 
Prin texte pline de inspirație multe bri
găzi au militat pentru creșterea produc- 

special la și ?*>■
rumb. pe 
beișugate. lava. oe p-ua. v «ma — 
T î i i — j - € â
fruntașilor recoltelor bogate, deosebit de 
mobilizatoare prin conținutul ei. Momen
tul se intitulează „Mîndri de recolta lor“ 
și aparține brigăzii-artistice de agitație a 
G.A.C. Geoagiu-Hunedoara.

(Brigada iese. Apare brigadierul Cîn- 
dea Ion care-1 caută pe brigadierul Pena 
Aurel).

CÎNDEA : — In șfîrșit, de cînd te caut- 
Unde te-ai ascuns 7

PERA : — Nicăieri- Sînt aici la cîmp 
cu brigada. Dar ce-i 
supărat.

CÎNDEA : — Așa-i ! 
Privește aici.

PERA: - 
„Drumul lui 
portaj. L-au 
vizitat acum

CÎNDEA : 
jos-

PERA : — _ ___  ,
grîu. In îngrijirea culturilor prășitoare 
s-au evidențiat în mod deosebit colecti
viștii Nicolae Vasile, Cărăguț Ion, Ma
nea Ana, Bulbucan Marin, brigadierul 
Ion Cîndea și alții... Te felicit, Ioane !

CÎNDEA : — Mulțumesc, dar ar fi fost 
mai nimerit să n-ai 
prilejul. Privește mai 
jos.

PERA î - Frumoa
să fotografie (se uită 
atent) „Mîndri de 
recolta lor“.

CÎNDEA : - Mîn
dri, mîndri. Dar fără 
poză nu s-ar fi pu
tut? Că de la 
asta vine tot 
zul.

PERA : Cum 
CÎNDEA : - 

te bine. Nu 
nimic 7

PERA : (cu 
In mînă). 
toți cinci-

CÎNDEA : - (arță
gos) Păi, de, atunci 
nu-mi venea să plîng.

PERA: - Ana și 
Maria se țin de după 
umeri.

CÎNDEA : - Da 7 
Ei. uite, asta n-am 
observat. Dar unde-i 
costumul lor 7... Fru
mosul lor costum na
țional care a fost dus 
și la expoziție !

PERA : Asta nu se 
mai vede. Și cum să 
se mai vadă costu
mul dacă griul vă 
vine pînă la piept ?

CÎNDEA ; - (ușu
rat) Asta-i măi Au
rică. Așa am zis și 
eu. Dar am putut să 
mă înțeleg cu ele 7 
Că de azi dimineață 
de cînd am citit zia
rul mă tot sîcîie la 
cap. Că de ce n-a 
ieșit in poză și cos
tumul ? ”

VIATA
HILTlinĂl

cu tine 7 Te văd

(și întinde ziarul).

în gospodăria,.Belșug „ . .
Lenin“ din Geoagiu". Re
făcut ziariștii care ne-au 
o săptămînă.
— Lasă asta. Uită-te mai

(citește).-. Recoltă mare de

pus să le fotografiez în grîu 7 Că la urma 
urmei, de ce n-am fotografiat griul se
parat și pe ele separat 7 Că eu și nu
mai eu sînt vinovat!

PERA: — Ei, tu ! vinovat e... griul... 
Vinovațj sîntem noi. Păi n-am hotărit 
noi în adunarea generală să facem ară
turi adinei, să insămînțăm la timp, să 
selecționăm sămînța, să îngrășăm pămîn- 
tul, să plivim de două ori griul 7

CÎNDEA: — Am hotărit.
PERA : — Ei, și atunci cum 7 Vrei o 

poză cu griul pînă la genunchi 7 Să fie 
mulțumite că au ieșit și pînă la bust.

ClNDEA : — Cum 7 Și nu zici nimic 
că nu Ii se vede costumul național 7

PERA : — Ba da. Zic că o să-i che
măm pe ziariști la treieriș. Atunci se fac 
cele mai frumoase fotografii !

O garanție hotărâtoare a succesului ac
tiviștilor unor astfel de brigăzi artistice 
de agitație a constituit-o legătura strân
să, directă cu viața, cu problemele 
concrete ale satului, als gospodăriei a- 
gricole colective. Asemenea ancorare a 
programului brigăzilor în strictă actua
litate reprezintă una din condițiile 
bază pentru afirmarea lor și în 
rind, pentru prețuirea de către 
largi,

în multe locuri însă, brigăzile 
ce de agitație — șj din păcate 
care chiar s-au afirmat cîndva 
acum de o parte, nu participă 
la viața culturală și artistică a 
De pildă, din aprilie cînd a fost 
tat pentru prima dată și pînă acum cite 
lucruri noi nu s-au făcut în comuna 
vrednicilor colectiviști din Răcăciuni-Ba- 
cău, câte metode înaintate de muncă, me
nite să sporească belșugul tuturor, câți 
fruntași n-au apărut ! Dar brigada artis
tică de agitație nu a mai oglindit ima
ginile^ noi ale vieții în gospodăria co- 
lectivă, succesele obținute de colectiviști.

La fel de greșit este și atunci cînd 
brigăzile în loc să răspundă sarcinilor 
imediate, de stringentă actualitate, fac 
loc unor texte lipsite de conținut, fără 
calități artistice. în loc să fie un model 
pentru toate brigăzile căminelor cultu
rale în oglindirea vieții noi a satului, a 
problemelor majore care-i preocupă pe 
țăranii muncitori — transformarea socia
listă a satului lor, formarea unei con
științe noi, colectiviste, brigada artistică 
a Casei de cultură din Carei-Maramureș, 
de pildă, prezintă un spectacol în care 
abundă versuri neinteligibile, lipsite de 
miez, de bun gust chiar, care n-au nici o 
legătură cu munca, cu viața oamenilor, 
cu preocupările și năzuințele lor. Timp 
de 15—20 minute se înșiră pe diverse me
lodii niște vorbe goale, fără sens, din 
care spectatorul nu află nimic decît că 
și-a pierdut vremea, s-a plictisit.

Asemenea aspecte încep să fie din ce 
în ce mai puține în activitatea brigăzi
lor artistice 
noi ocupînd 
mele lor.

Nu putem 
lor artistice de agitație de la sate, fără 
a semnala un fapt esențial, și anume, 
tocmai operativitatea — pe care majo
ritatea au dovedit-o cu prisosință în 
oglindirea — prin imagini sugestive — a 
celor mai importante evenimente actuale, 
din viața patriei noastre, din lume.

de 
primul 
masele

artisti- 
unele 

— stau 
efectiv 

satului, 
prezen-

de agitație, clocotul vieții 
locul principal în progra-

vorbi de succesele brigăzi-

♦

un ecou al însuflețirii genera-e, a; artn- 
tului creator al poporului nostru pentru 
traducerea în viață a Directivelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. în pro
gramele lor brigăzile sătești trebuie să 
reflecte cu mai multă pricepere și con
tinuitate problemele legate de lupta pen
tru încheierea procesului de colectivi
zare a agriculturii, de dezvoltare multi
laterală și consolidarea sectorului socia
list la sate și creșterea producției agri
cole la hectar.

Eficacitatea programelor lor va fi în
totdeauna maximă dacă vor răspunde 
cerinței centrale — să fie oglinda vie a 
satului în care-și desfășoară activitatea. 
Prin imagini frumoase, prin aspecte de 
viață concrete brigăzile artistice de agi
tație trebuie să ilustreze conținutul emo
ționant al faptelor noi, clocotul luptei 
avîntate pentru desăvârșirea construcției 
socialiste.

ȘERBAN RADULESCU 
IOAN MEITOIU

ziarul 
Zîmbiți

poza 
neca-

așa 7
Uită- 

observi

Că cine m-a Brigada artistică de agitație din Negrești-Iașl.



Vizite ale oaspeților 
sovietici

în cursul zilei de vineri, 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romine au 
făcut o serie de vizite în Ca
pitală.

Conducătoarea delegației, 
N. F. Pisarenko, a făcut o vi
zită la Consiliul Național al 
Femeilor, unde a avut o în
trevedere cu președinta Con
siliului, tov. Maria Rosetti, și 
cu alte membre ale conduce
rii mișcării de femei din țara 
noastră.

Afanasi Troșin, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., și Vahtang 
Beridze, președintele filialei 
Asociației de prietenie sovie
to-romîne din R.S.S. Gruzină, 
au fost oaspeții Institutului de 
studii romîno-sovietic. In con
tinuare, A. Troșin a vizitat 
Institutul de biologie al Aca
demiei R.P.R., iar după-amia- 
ză a ținut comunicarea des
pre „Permeabilitatea celula
ră" în fața cadrelor didactice 
și studenților Facultății de 
științe naturale a Universită
ții „C. I. Parhon".

V. Beridze a conferențiat în 
fața cercetătorilor institutelor 
de istorie și de istoria artei 
ale Academiei R.P.R., despre 
unele aspecte ale culturii 
R.S.S. Gruzine.

în mijlocul colectivului Tea
trului de comedie, apoi la se
diul Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale 
și muzicale (A.T.M.) artista 
poporului Sofia Ghiațintova a 
foșt înconjurată cu multă 
căldură de fruntași ai scenei 
noastre și alți actori.

Președintele colhoz ului 
„Dzerjinski" din R.S.S. Moldo
venească, Ioachim Negruța. a 
vizitat Institutul pentru cul
tura porumbului de la Fun-

Manifestări
Vineri seara, la Casa prie

teniei romino-sovietice din Ca
pitală, numeroși oameni ai 
muncii au luat parte la întâl
nirea cu membrii Asociației 
ce prietene sos-.eto-rcmire. 
organizată de Ccrtt . ul Gene
ral A WT-TTS fa, cadrul Lu
mi prietene-, rocnlno-scvtet-ce. 
Prezența in sală a membrilor 
delegație: sovietice a fost sa
lutată cu ropote de aplauze.

Tov. Octav Livezeanu, mem
bru în biroul Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a adus un 
fierbinte salut oaspeților. El a 
subliniat marea prețuire pe 
care poporul nostru o acordă 
prieteniei veșnice, de nezdrun
cinat, cu popoarele sovietice.

Luînd cuvântul, N. F. Pisa
renko, conducătoarea delega
ției sovietice, a adresat oame
nilor muncii din R. P. Ro
mână, un salut călduros, in 
numele Asociației de priete
nie sovieto-romlne, în numele 
tuturor oamenilor sovietici.

Vorbitoarea a arătat că nu
meroasele realizări pe care de-

*
Tradiționala Lună a priete

niei romîno-șovietice continuă 
să se desfășoare într-o at
mosferă sărbătorească, prile
juind manifestări din cele mai 
variate, la care asistă mii și 
mii de oameni ai muncii,

O afluență deosebită au cu
noscut manifestările organi
zate vineri în Capitală de 
A.R.L.U.S, și S-R-S.C,, în le
gătură cu proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. : la Muzeul 
„V. I. Lenin—I. V. Staling 
unde acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, a ținut conferința „Un 
grandios program de pace“ ; 
în aula Facultății de științe 
juridice, unde a vorbit acad. 
A. Kreindler; în sala Casei 
Centrale a Armatei, unde a 
luat cuvîntul conf. univ. N. N. 
Constantinescu.

★
La Uzinele „Grivița Roșie", 

tov. Dumitru Miron, directorul 
general al uzinelor, a vorbit 
despre marea prietenie ce 
unește popoarele romîn și so
vietic, iar Ia Casa de cultură 
a tineretului din raionul „Gri
vița Roșie" a avut loc o seară 
literară cu tema „întâlnire cu 
eroi ai romanului sovietic 
contemporan".

A
La conferințele, simpozioa

nele, serile literare care au

„Doar nu degeaba 
sîntem fruntași!“

Noi blocuri în centrul orașului Bacău. 
Foto : N. STELORIAN

(Urmare din pag l-a) 

mai mult timp se punea în 
„tumaiea deschisă", aceasta 
însemnînd ca în loc de folo
sirea unor rame cu capac la 
o turnare să se folosească 
doar rama. Capacul la rîn- 
du-i putea deveni și el o altă 
ramă pentru altă formă și 
astfel, numărul formelor se 
dubla. Trecerea la ,,turnarea 
deschisă" presupunea însă 
multă precizie, o bună califi
care. Tocmai pentru aceasta 
băieții se pregătiseră multă 
vreme, învățind fie de la cei 
cu mai multă experiență, fie 
la cursul de ridicare a cali
ficării, fie din cărți. Totuși, 
erau ei gata pentru asta ?

— Să încercăm, au zis ei. 
Credem că vom face față cu 
succes.

A trecut de la data cind 
îțicepe povestirea noa
stră, o lună și rezulta

tele se văd deja. Turnarea 
orizontală a dat rezultate :

dulea, interesindu-se îndea
proape de ultimele realizări 
ale institutului.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Uzinelor „Semănătoa
rea" ay primit cu entuziasm 
în mijlocul lor pe strungarul 
Boris Sergheev, șeful unei bri
găzi a muncii comuniste de 
la Uzina de rulmenți nr. 1 din

prietenești
legația sovietică a avut prile
jul să le vadă în cursul vizitei 
sale în țara noastră, sînt o 
mărturie a hotărârii poporului 
romîn de a îndeplini cit mai 
repede sarcina desăvârșirii 
construcției socialiste 'rasată 
ce Congresul al IU-’.ea al 
PMJt

Amintind că peste câteva 
zile se deschide istoricul Con
gres al XXII-lea al P.C.U.S.. 
care va adopta noul Program 
al P.C.U.S. - programul con
struirii comunismului, N. F. 
Pisarenko a vorbit despre a- 
vîntul politic și în muncă fără 
precedent cu care oamenii 
muncii din U.R.S.S. întîmpină 
acest eveniment

Cei prezenți au ovaționat 
câ-duros pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
pentru prietenia romino-so- 
vi etică.

în încheierea întâlnirii, an
samblul de dntece și dansuri 
„Ciocîrlia" al Ministerului 
Afacerilor Interne a prezentat 
un program artistic.

★
avut loc în orașele și satele 
regiunii Maramureș în cadrul 
Lunii prieteniei, au participat 
aproape 100.000 de cetățeni. 
Pentru oamenii muncii din 
orașul Satu Mare a fost orga
nizat un concert de muzică 
rusă și romînă, iar pentru cei 
din orașul Sighet, o seară de 
poezie închinată prieteniei ro- 
mîno-sovietice. în numeroase 
școli au fost organizate ma
nifestări cu tema: „Plimbări 
pe harta U.R.S.S.".

★
Filmele sovietice „Cer Se

nin", „La începutul secolului", 
„Cerul Balticei" seria a II-a, 
„Două vieți" și altele, care ru
lează la Brașov și Sibiu în 
cadrul Festivalului filmului 
sovietic, au fost vizionate în 
primele 4 zile de peste 18.000 
de oameni ai muncii.

★
La clubul „Siderurgistul" 

din Hunedoara, sute de side- 
rurgiști, constructori și alți 
oameni ai muncii au urmărit 
expunerea „U.R.S.S. creează 
forțele de producție ale co
munismului", făcută de conf. 
univ. Vagu Paraschiv din 
București, candidat în științe 
economice.

(Agerpres)

toate piesele sferice au fost 
de bună calitate. De aseme
nea lucrul pe trei schimburi 
a mărit considerabil capaci
tatea de producție a turnăto
riei de fontă.

Membrii brigăzii lui Mușat 
se află și ei la înălțime. In 
„bătălia orelor", Ion Constan
tin și Vasile Rotaru au reu
șit ca prin turnarea deschisă, 
să toarne nu cîte 12 forme ca 
pînă atunci ci cîte 40 pe 
schimb.

Și, în sfîrșit, ultima veste : 
recent brigada a fost che
mată și felicitată de tovarășii 
din conducerea secției. Pla
nul sporit de piese turnate a 
fost îndeplinit cu succes.

— Doar nu degeaba sîntem 
o brigadă fruntașă, au răs
puns la felicitări băieții din 
brigadă.

Moscova. Oaspetele a vizitat 
diferite secții apoi a avut o 
întîlnire cu strungari fruntași 
și alți muncitori și tehnicieni, 
cărora le-a vorbit despre mun
ca în întreprinderea sa, des
pre activitatea și obiectivele 
brigăzilor de muncă comunis
tă și s-a interesat de munca 
în Uzinele „Semănătoarea",

Boris Sergheev, șeful unei 
brigăzi a muncii comuniste 
de la Uzina de rulmenți nr 
l din Moscova stînă de 
vorbă cu strungarul fruntaș 
Constantin Dinu din secția 
sculerie a Uzinelor „Semă

nătoarea” din Capitală.

Foto : AGERPRES

Festivalul filmului 
sovietic

In continuarea Festivalului 
filmului sovietic, vineri a ru
lat in premieră, la cinemato
graful „Patria" din Capitală, 
seria II-a a filmului „Două 
vieți", al cărui regizor, Leo
nid Lukov, artist al poporului 
al R.S.FJS. Ruse, este oaspete 
«I țdrii aoastre.

Ca fi celelalte filme pre
zentate țn cadrul Festivalului 
filmului sovietic, noua pro
ducție a studioului „M. Gorki* 
din Moscova s-a bucurat de 
aceeași bună apreciere din 
partea publicului spectator.

(Agerpres)

E
(Urmare din pag l-a)

— care este obiectivul principal 
al practicii elevilor — este 
necesar să se realizeze o legătură 
cît mai strînsă între obiectele de 
cultură generală, cele tehnice și 
practice în producție. Este necesar 
ca elevii să fie familiarizați cu 
problemele de producție. Ei 
trebuie să înțeleagă prin studiu 
comparativ și în urma rotației lor 
la diferite tipuri de utilaje, baza 
tehnică comună a acestora, princi
piul științific și tehnic general 
care stă la temelia construirii și 
funcționării utilajelor respective, 
fn același mod, trebuie să se ob
țină însușirea de către elevi a cu
noștințelor privind organizarea 
producției industriale și cunoaște
rea procesului tehnologic al între
prinderii unde se desfășoară prac
tica.

Deschiderea 
unor expoziții
în sălile Muzeului de Artă 

al R.P. Romîne, s-a deschis 
vineri Expoziția de grafică 
contemporană din U.R.S.S., 
organizată de Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii și 
Consiliul General A.R.L.U.S. 
în cadrul manifestărilor Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

La festivitatea de deschi
dere au participat: Constanța 
Crăciun, adjunct al ministru
lui învățămîntului și Culturii, 
acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Al. Bui- 
can și O. Livezeanu, vicepre
ședinți ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, artistul poporu
lui I. Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii, artiști plastici și alți 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

Asistența a vizitat expozi
ția care cuprinde 182 de lu
crări în cea mai mare parte 
create în ultima perioadă, 
semnate de 63 artiști, prin
tre care cunoscuți pictori gra
ficieni. Lucrările expuse — 
gravuri, ilustrații de carte, 
grafică de șevalet etc. — oglin
desc realitatea contemporană, 
pe omul constructor ai co
munismului.

★
Tot vineri,la Casa prieteniei 

romîno-sovietice din Bucu
rești, a avut lor deschiderea 
expoziției cu tema : „Un mă
reț program de construire a 
comunismului în U.R.S.S.", 
organizată de Consiliul Gene
ral A.R.L.UJS. cu prilejul Lu
nii prieteniei romîno-sovie
tice.

Au asistat acad. P. Constan- 
tinescu-Iași și Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
academicieni și alți reprezen
tanți ai științei, artei și cultu
rii noastre, conducători ai or
ganizațiilor de masă, activiști 
de partid și de stat, ziariști. 
De asemenea au fost prezenți 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
în frunte cu N. F. Pisarenko.

A fost de față D. K. Zvon
kov, prim-secretar al Amba
sadei U.R.S.S. la București.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Horia Hu
lubei, care a subliniat că 
expoziția este închinată reali
zărilor obținute de Uniunea 
Sovietică pa drumul construi
rii comunismului, perspecti
velor deschise poporului so
vietic de proiectul de Program 
al P.C.U.S.

După deschidere, asistența 
a vizitat expoziția care înfă
țișează, prin numeroase foto
grafii, grafice, panouri, uria
șele succese obținute de po
porul sovietic în domeniul 
economiei, științei, culturii 
etc.

Un sector al expoziției este 
consacrat victoriilor sovietice 
în cucerirea spațiului cosmic.

(Agerpres)

le vii in uzină
Cheia succeselor în domeniul 

organizării practicii în producție 
constă în stabilirea unor relații de 
colaborare multilaterale între școa
lă și uzină. ținem să remarcăm 
interesul cu care, alături de mun
citorii uzinei, tinerii ingineri ca 
tov. Bulinschi Gheorghe, Nemțișor 
loan, Manolache Vasile și alții au 
participat la îndrumarea elevilor 
în practica în producție. La cons
fătuirile trimestriale organizate cu 
elevii și la care au participat pă
rinții, profesorii, muncitorii etc. au 
fost de față întotdeauna fie ingi
nerul șef al întreprinderii (ing. Va- 
silescu Gheorghe), fie directorul 
întreprinderii, ing. Opriș Silviu.

Organizarea practicii în pro
ducție face necesară elaborarea 
unui plan general al școlii și a 
unor planuri trimestriale comune 
ale diriginfilor și inginerilor din 
secțiile uzinei unde elevii fac 
practica pentru fiecare clasă

Iată în fotografie un grup de elevi ai Școlii medii „Emil Racoviță” din Capitală discutînd 
materia predată la lecție.

Foto : S. NICULESCU

Box

Echipa 
în Ca

română 
forma-

Astă seară de la ora 19 în 
sala Flcreasca echipa selecțio
nată a tineretului din R.P.R. 
la box întilnește echipa tine
retului a R.P. Ungare, 
maghiară a sosit ieri 
pitală.

în acest meci echipa 
va alinia următoarea 
ția în ordinea categoriilor : 
C. Ciucă; A. Olteanu; FI. Pă- 
trașcu ; L Dinu; M. Dumi
trescu; V. Mirza; N. Stosnes- 
cu; I. Monea; M. Nicolau și 
M. Gheorghioni.

★
Duminică dimineața, cu în

cepere de la ora 10, sala de 
sporturi Giulești va găzdui in- 
tilnirea de box dintre echi
pele Rapid București și Farul 
Constanța, contînd pentru 
campionatul republican. In 
cadrul acestei reuniuni vor

în regiunea lași

Adunări de alegeri în asociațiile 
sportive

în regiunea Iași alegerile 
organelor de conducere ale 
U.C.F.S. sînt aproape termi
nate. Din cele 596 de asociații 
sportive existente în această 
legiune 520 activează acum sub 
conducerea noilor consilii ale
se. Campania de alegeri a ce
lor mai buni sportivi și frun
tași în producție în organele 
conducătoare a însemnat tot
odată și atragerea unor mase 
tot mai mari de tineri și ti
nere în competiții sportive. 
„Cupa Agriculturii" a reunit 
la start peste 30.000 de spor
tivi de la sate, majoritatea lor 
participînd la întreceri atle
tice.

Una din unitățile sportive 
fruntașe din regiunea Iași 
este asociația „Oțelul" din 
Iași. Alegerea consiliului de

în parte. Un rol important îl 
au, de asemenea, responsa
bilii de grupă aleși din rîn
dul ufemiștilor activi ai clasei.

Colaborarea dintre școală și 
organizația U.T.M. este menită să 
asigure activității practice a ele
vilor un bogat conținut educativ, să 
creeze în rîndul elevilor o opinie 
sănătoasă, privind practica în pro
ducție și să contribuie la întărirea 
legăturilor dintre școală și fabrică. 
Pentru acest an școlar organizația 
U.T.M. și-a întocmit un plan spe
cial de muncă în acest domeniu 
unde pe lîngă activitățile tradițio
nale (întreceri în producție, con
cursuri „Cine știe meserie, cîș- 
tigă“, panoul fruntașilor etc.) s-au 
prevăzut și măsuri noi. Astfel sînt: 
desemnarea unui utemisf ca res
ponsabil în cadrul fiecărei grupe 
de practică ; organizarea unei a- 
dunări generale U.T.M. pe școală 
pentru analiza practicii în produc

i.

evolua o serie de pugiliști de 
valoare ca D. Davidescu, I. 
Pătruț, P. Zaharia, Mamir Ve- 
ronel, Șt. Văcaru ți alții.

★
La 20 octombrie își va în

cepe turneul in Italia echipa 
de box a clubului Dinamo 
București. în primul meci, pu- 
giliștii romini vor intilni la 
Bologna echipa Sempre Avân
ți. Din lotul echipei dinamo- 
viste fac parte printre alții 
L. Ambruș, C. Gheorghiu, 
Mihalik și V. Mariuțan.

Handbal
Federația internațională 

handbal a stabilit programul 
de desfășurare a celei de-a 
4-a ediții a „Cupei campioni
lor europeni'. Primul tur eli
minatoriu va avea loc rână 
15 noiembrie, optimile de 
nală între 19 noiembrie și 
decembrie, sferturile de 

de

ia 
fi-
17 
fi-

asociație a evidențiat rezul
tatele foarte bune în popu
larizarea sportului în rîndul 
muncitorilor din această în
treprindere. Din numărul to
tal al salariaților din această 
unitate de producție 90 la sută 
sînț membri ai U.C.F.S. cu 
cotizația la zi.

Asociația dispune de baze 
sportive bine amenajate prin 
muncă voluntară. Sportivii de 
la „Oțelul" participă la com
petiții de fotbal, atletism, vo
lei, tir, înot, popice.

Oameni ai muncii
ia odihnă

în stațiunile de odihnă de 
pe Valea Prahovei, a sosit la 
mijlocul acestei săptămâni o 
nouă serie de oameni ai mun
cii. Printre ei se află mineri 
din Valea Jiului, oțelari de la 
Hunedoara, petroliști din Ol
tenia și Moldova.

Alături de cei ce vin la o- 
dihnă în pitoreștile stațiuni, 
sosesc îndeosebi la sfîrșit de 
săptămână, numeroși alți oa
meni ai muncii în excursii or
ganizate de O.N.T.. Practicînd 
turismul, ei au posibilitatea 
să cunoască farmecul munți
lor sau frumusețea litoralului, 
să viziteze locuri istorice, o- 
rașe și centre muncitorești. în 
ultimele săptămâni circa 720 
de colectiviști și alți oameni 
ai muncii din diferite raioa
ne ale regiunii Oltenia au 
participat la excursiile orga
nizate de agenția Craiova a 
O.N.T. Carpați. Ei au vizitat 
stațiunile de pe litoral, șan
tierele arheologice ale cetăți
lor Tomis, Istria și alte mo
numente istorice. La întoar
cere, mulți dintre ei au poves
tit tovarășilor lor despre fru
musețile ce le-au văzut în zi
lele petrecute în excursie. A- 
semenea lor, un număr de a- 
proximativ 30.000 de oameni 
ai muncii din regiunea Olte
nia au fost anul acesta în

ție a elevilor, organizarea unei ex
poziții de lucrări realizate de ele
vi în producție, organizarea unei 
consfăfuirj cu elevii claselor în
cepătoare — a VIII—a A, B și C — 
organizarea patronării claselor de 
către diferitele secții șl ateliere 
ale fabricii. S-a mai hotărîf, de 
asemenea, sărbătorirea în comun a 
majoratului și organizarea pe clase 
și secții a diferitelor acțiuni cul
turale și sportive comune, reali
zarea unui program de brigadă 
artistică de agitație cu subiecte 
luate din activitatea în producție 
a elevilor, organizarea în comun 
a unei excursii pe Ceahlău în 
timpul vacanței de iarnă.

Profesori, elevi, ingineri și mun
citori ne vom strădui pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
sarcinile trasate de partid privind 
creșterea din rîndurile tineretului 
școlar a unor constructori pricepufi 
ai socialismului. 

nală între 1 și 21 ianuarie 
1962, semifinalele pînă la 11 
martie, iar finala la 7 aprilie 
la Paris.

în turul preliminar se dis
pută meciurile S.K.I.F. Klev- 
Arsenal Helsinki, Niloc Am
sterdam- C.S. Foia Luxem
burg ; Stade Marocaine-Balo- 
nomano (Spania). Campioana 
R. P. Romîne, Dinamo Bucu
rești, joacă direct în optimi
le de finală cu S.D.H. Leip
zig (R. D. Germană). La cea 
de-a 4-a ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" participă 
echipele campioane a 19 țări, 
cifră record înregistrată în 
această competiție.

Fotbal
Spartak Moscova a suferit 

prima înfrîngere în turneul 
final al campionatului unio
nal de fotbal pierzînd cu 1-3 
meciul cu Lokomotiv Mosco
va. Cele mai mari șanse de 
a cuceri titlul de campicană 
le are Dinamo Kiev care 
înaintea ultimelor două etape 
totalizează 42 puncte. Torpedo 
Moscova are 39 de puncte, 
Spartak Moscova 38 puncte, 
Lokomotiv și T.S.K.A. cîte 36 
puncte.

Ciclism
Campionatele de ciclism pe 

pistă ale R. P. Bulgaria, dis
putate la Sliven, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : vi
teză B. Novakov ; 1.000 m cu 
start de pe loc B. Novakov 
l'lF’lflO; urmărire indivi
duală (4,000 m) I. Bobekov 
5’22"2/10 (recordul bulgar este 
de 5’06”7/I0; semifond: D. 
Nicolov 54 puncte.

excursie în București, Valea 
Prahovei și în alte locuri.

Profitând de timpul frumos 
din toamna aceasta, mii de 
oameni ai muncii din regiu
nea Dobrogea au făcut ex
cursii în Capitală, pe Valea 
Prahovei, în Delta Dunării și 
în alte locuri pitorești. Numai 
prin Agenția O.N.T. Carpați 
au făcut excursii un număr de 
aproape 37.000 de oameni ai 
muncii din această regiune.

La sfîrșitul săptămânii tre
cute turiști din Iași, Galați, 
Brăila, Focșani, Pitești, Tg. 
Mureș, Ploiești și din alte 
orașe au vizitat Capitala. Ei 
au mers în muzee și expoziții, 
în cartiere și pe șantierele de 
construcții noi, în mari între
prinderi și instituții și au asis
tat la o serie de spectacole.

(Agerpres)

Incepînd de luni 16 octombrie
LA CINEMATOGRAFELE

Patria, Elena Pavel și 6b. Doja
VA RULA NOUL FILM SOVIETIC

CER SENIN

O producție a studioului „Mosfilm".
Film distins cu Marele Premiu la cel de al II-lea Festival 

internațional al filmului de la Moscova - 1981.
cu :

NINA DROBÎSEVA, EVGHENI URBANSKI, N. KUZMINA, 
V. KONIAIEV, G. KULIKOV, L KNIAZEV.

Scenariu] : _D. Hrabrovițki ; Regia : Grigori Ciuhrai ; Ima
ginea : g. Poluianov ; Muzica : M. Ziv-

Plecarea 
din București 

a ambasadorului 
R. D. Vietnam

Vineri 13 octombrie a.c., a 
părăsit definitiv R.P. Romînă. 
Nguyen Van Kinh, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate 
Vietnam la București.

La plecare, Nguyen Van 
Kinh a fost salutat de Nlcu 
Șerban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față membrii 
ambasadei R. D. Vietnam în 
frunte cu Le Van Chat, însăr
cinat cu afaceri ad-interim și 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

(Agerpres)

Ministerul 
Invâfâmîntului 

și Culturii 
comunică:

La 22 octombrie a.c. va avea 
loc concursul de admitere în 
întățămîntul superior seral la 
următoarele institute:

— Institutul politehnic din 
București (facultățile de elec- 
tro-tehnică, energetică, electro 
nică și telecomunicații, meca
nică, tehnologia construcției 
de mașini, chimie industrială, 
metalurgie și transporturi).

— Institutul politehnic din 
Iași (facultățile de electroteh
nică, mecanică, chimie indus
trială, construcții).

— Institutul politehnic din 
Timișoara (facultățile de elec- 
tro-tehnică. «mecanică, cons
trucții).

— Institutul politehnic din 
Cluj (facultatea de mecanică).

— Institutul politehnic din 
Brașov (facultățile de meca
nică, electromecanică).

— Institutul de construcții 
din București (facultățile de 
construcții, instalații și utilaj).

— Institutul de mine din 
Petroșani (facultatea de mine).

Secțiile la care funcționează 
cursuri serale sînt afișate la 
institutele unde se va ține 
concursul.

Condițiile de înscriere sînt 
cele publicate în broșura Mi
nisterului învățămîntului și 
Culturii „Admiterea în învă- 
țămîntul superior", ediția I960, 
și se pot cunoaște la secreta
riatele facultăților.

Obiectele și programele 
obiectelor de la concursul de 
admitere sînt cele prevăzute 
pentru cursurile de zi, publi
cate în broșura „Admiterea 
în învățământul superior" edi
ția 1961.

înscrierile candidaților sa 
fac la secretariatele facultăți
lor pînă în preziua concurs''• 
lui de admitere.

INFORMAȚIE
în scopul satisfacerii în con

diții tot mai bune a nevoilor 
curente de schimb ale popu
lației, legate de plățile mă
runte pentru mărfuri și servi
cii, începînd din ziua de 16 
octombrie 1961 se va pune în 
circulație o nouă monedă me
talică de 25 de bani, care pre
zintă următoarele caracteris
tici :

Pe față moneda are, în par
tea de sus, inscripția „25 bani", 
sub aceasta un tractor, iar în 
partea dreaptă, spice de grîu. 
Pe cealaltă parte, moneda are 
în centru stema țării încon
jurată de inscripția „Republica 
Populară Romînă"; în partea 
de jos este imprimat anul fa
bricației.

Noua monedă de 25 bani va 
circula concomitent cu mone
da de 25 bani, care se află 
în prezent în circulație.

Publicăm mai jos fotografia 
monedei:



TITOVA: Citeva cuvinte Lansarea unei
despre soțul meu și despre mine noi rachete sovietice

— Vorbind sincer și fără o 
falsă modestie, nu este ușor 
să fii soția unui cosmonaut. 
Femeile care au prilejul să-și 
petreacă deseori pe soții lor 
în curse lungi sau în expedi
ții geologice de lungi dura
tă, mă pot înțelege în parte. 
De oe în parte ? Pentru că, 
deși sofii lor părăsesc pentru 
mult timp căminul, ei rămîn 
totuși pe pămînt, printre to
varăși, printre oameni, 
însă, l-am petrecut pe 
meu în Cosmos.

Am stat de vorbă cu 
pilotului cosmonaut nr. 
Uniunii Sovietice, Gherman 
Stepanovici Titov, într-unul 
din auditoriile Școlii de me
dicină „Clara Zetkin" din 
Moscova, unde Tamara frec
ventează cursurile de surori 
medicale ale anului I. Cu Ta
mara Titova m-am întîlnit 
nu pentru prima oară, 
astă dată am rugat-o să 
vorbească despre soțul ei și 
despre ea. Am început să dis
cutăm despre viitor.

— Vreau să devin terapeut, 
să mi îngrijesc de sănătatea 
lui Gherman, îmi spune, zîm- 
bind, Tamara. De altfel, cred, 
că el nu va fi nici odată un 
adevărat pacient al meu : el 
are o sănătate excepțională. 
A deveni medic, este un vechi 
vis de-al meu. Și mi se pare 
că este cel mai autentic, deși 
nu cel mai ușor. Drumul spre 
această profesiune presupune 
să-mi însușesc, pentru început 
profesiunea de soră medicală. 
Apoi, mă voi înscrie la Insti
tut, ca să-mi termin studiile.

Gherman a aprobat alege
rea mea. Și nu numai că a 
aprobat-o, ci m-a și ajutat. 
Lui îi datoresc în mare mă
sură faptul că am trecut bine 
examenele de admitere la li-

Eu, 
soțul
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MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— Agenția de presă Novosti 
transmite :

In legătură cu vizita sa în 
Republica Populară Romină, 
pilotul cosmonaut Gherman 
Titov a declarat următoarele 
unui corespondent al agen
ției de presă Novosti :

Am primit cu o mare mul
țumire invitația de a vizita 
Romînia populară frățească, 
vecina și prietena noastră de 
nădejde. Va fi foarte intere
sant pentru mine să cunosc 
viața și succesele în muncă 
ale poporului romîn care con
struiește socialismul.

Oamenii sovietici trăiesc în 
prezent zilele emoționante din 
ajunul celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist. Fiecare se străduiește să 
marcheze acest eveniment ca 
un fapt important în viața 
sa. Știu că și oamenii mun
cii din 
Romină 
nea cu 
P.C.U.S., 
greș va adopta programul 
concret al construirii viitoru
lui comunist. Profitînd de 
acest prilej, aș dori să le 
transmit că poporul sovietic 
va face totul pentru a-și în
deplini datoria sa internațio- 
nalistă — de a construi în 
țara sa comunismul — viito
rul luminos al întregii ome
niri. Unitatea și prietenia po

Republica Populară 
întîmpină 
însuflețire 
deoarece

de aseme- 
Congresul 

acest con-

teratură, fizică și chimie. 
M-am pregătit pentru exame
ne tocmai în acea perioadă 
cînd Gherman se antrena pen
tru o încercare incomparabil 
mai grea și mai de răspun
dere : zborul 
Gherman m-a 
energia sa, cu 
sa în însușirea 
cosmonaut. Văzînd cită forță, 
însuflețire a depus el în acea
stă pregătire, m-am străduit 
și eu să nu rămîn în urmă.

In vara anului acesta, cînd 
au început zilele cele mai în-

in Cosmos, 
molipsit cu 
perseverența 

profesiunii de

Articol special pentru 
„Scînteia tineretului**

cordate de pregătire a zboru
lui, Gherman a găsit totuși 
timp să învețe cu mine. O 
dată, o seară întreagă mi-a 
declamat pe de rost versuri 
ale lui Maiakovski, iar în fața 
mea s-a deschis sensul fiecă
rui vers al poetului, am în
ceput să înțeleg sensul pro
fund pe care le conțin versu
rile despre pașaportul sovie
tic, ale poemului „Vladimir 
Ilici Lenin".

Gherman nu face parte din 
categoria acelor bărbați pre
zentați deseori în paginile re
vistelor umoristice, izolindu-se 
de soție cu un ziar care con
ține rezultatele meciurilor de 
fotbal. Tot timpul liber îl pe
trecem împreună. Concerte, 
teatre, cinematograf sau pur 
și simplu citim cu glas tare 
cărțile scriitorilor noștri pre
ferați — iată care ne este ocu
pația în majoritatea serilor. Și 
nu ne plictisim niciodată.

In timpul muncii, Gherman

poarelor lagărului socialist 
constituie o măreață garan
ție a triumfului comunismului 
și a păcii pe pămînt. Sînt 
fericit că vizita mea în Ro- 
mînia coincide cu Luna tra
dițională a prieteniei romîno- 
sovietice.

Pe curînd, dragi prieteni 1

are de-a face cu o aparatură 
complexă. Acasă, îi place să 
ia in mină o simplă sculă de 
lăcătușerie și să repare, să 
zicem, încuietoarea de la ușă, 
să instaleze o nouă antenă 
pentru aparatul de radio.

Gherman este un om foarte 
vesel, li place să glumească, 
să spună anecdote, să cînte 
și să danseze. Aceasta însă 
în orele libere. Cînd este vor
ba de muncă și de învăță
tură el manifestă o seriozitate 
neobișnuită, așa după cum se 
spune la noi în asemenea ca
zuri are „un mare simț de 
răspundere". Aceasta se refe
ră nu numai în munca de pi
lot cosmonaut, dar și în ce 
privește obligațiile sociale. 
Gherman este un om care nu 
poate trăi fără colectiv. In 
unitatea unde a făcut servi
ciul, el a condus învățămîntul 
politic al soldaților, a fost or
ganizator de grupă comso- 
molistă.

Desigur, munca obștească îi 
ia mult timp. Ea este însă 
foarte necesară lui Gherman : 
în contactul cu oamenii, ori
zontul tău se lărgește, tu în
săți crești sufletește,

Ascultînd la radio comuni
catul TASS despre zborul lui 
Gherman, am resimțit desi
gur, o uriașă bucurie pentru 
el. Dar mi-a fost și frică. 
Frica a fost totuși învinsă de 
certitudinea că poporul sovie
tic a dat în miinile lui Gher
man o navă minunată, care 
oferă deplină siguranță în 
toate împrejurările, iar Gher
man își va îndeplini cu cinste 
sarcina. Și nu m-am înșelat-

Succesul Filarmonicii 
din București la Berlin
BERLIN 13 - Corespondentul 

Agerpres transmite : La 12 
octombrie Filarmonica de stat 
„George Enescu" a dat la „Ko- 
mische Theater" din Berlin un 
concert dirijat de Mircea Ba- 
sarab. Orchestra a executat 
Suita nr. 1 de George Enescu 
și Simfonia a 5-a de Șostako- 
vici. Ion Voicu, solist al Con
certului pentru vioară și or
chestră de Mendelssohn—Bar- 
tholdy, a fost în repetate rîn- 
duri rechemat în sală și bisat.

MOSCOVA. — Nikita Hruș- 
ciov a adresat lui Kambulat 
Tarciokov, președintele colho
zului „Lenin“ din raionul 
Leskem, R.S.S.A. Kabardino- 
Balkară (Caucazul de nord), 
precum și tuturor colhoznici
lor și colhoznicelor de Ia acest 
artei agricol o scrisoare în 
care în numele Comitetului 
Central al partidului i-a fe
licitat cordial cu prilejul ob
ținerii unor recolte bogate de 
porumb.

XXn-lea Congres al P.C.U.S 
culegerea „Dimineața erei cos
mice “ pregătită de Uniunea 
ziariștilor sovietici. în culegere 
se vorbește despre primele 
zboruri în Cosmos ale oame
nilor sovietici Iuri Gagarin și 
Gherman Titov,

în Pacific
O Racheta a parcurs peste
12.000 km. > înalta precizie 

cu care a atins ținta

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite: La 12 octom
brie in Uniunea Sovietică a fost efectuată cu succes lansarea 
unei noi rachete purtătoare cu mai multe trepte în regiunea 
părții centrale a Oceanului Pacific.

Zborul rachetei și funcționarea tuturor treptelor ei au decurs 
in strictă conformitate cu programul dinainte stabilit.

MACHETA PENULTIMEI TREPTE A RACHETEI PURTĂ
TOARE A ATINS CU O ÎNALTA PRECIZIE SUPRAFAȚA 
APEI OCEANULUI ÎN IMEDIATA APROPIERE A PUNCTU
LUI FIXAT DREPT ȚINTA.

RACHETA A PARCURS PESTE 12.000 KM.
în legătură cu extinderea programului de cercetări științifice 

în vederea explorării continue a spațiului cosmic, agenția 
TASS este împuternicită să comunice că lansările de rachete 
purtătoare în regiunea părții centrale a Oceanului Pacific, 
anunțate în comunicatul agenției TASS din 11 septembrie 1961, 
vor fi prelungite pînă Ia 30 octombrie 1961.

PARIS. — Parizienii au săr
bătorit cu o mare căldură șl 
dragoste cea de-a 80-a ani
versare a nașterii cunoscutei 
fruntașe a vieții publice din 
Franța, Eugenie Cotton.

MOSCOVA. - La Moscova 
a apărut, în ajunul celui de-al

sesiunea Problema principală: dezarmarea 
O. N. U.

V. PETRUSENKO 
corespondent al agenției 

„Novosti" 
Moscova, octombrie 1961

NEW YORK 13 (Agerpres).- 
La 12 octombrie, Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat examina
rea problemelor de procedură 
și anume, ordinea în care ur
mează să fie discutate chesti
unile referitoare la problema 
dezarmării. Ca și în prima șe
dință care a avut loc vinerea 
trecută, a ieșit la iveală că 
blocul occidental depune toate 
eforturile ca în scopuri de 
propagandă să izoleze pro
blema încetării experiențelor 
nucleare de problema gene
rală a dezarmării.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
V. A. Zorin, a arătat incon
sistența poziției S.U.A. și a 
fundamentat convingător ne
cesitatea examinării și rezol
vării problemei dezarmării în 
ansamblu, întrucît examinarea 
problemei experiențelor nucle
are separat de problema dez
armării în ansamblu ar crea 
iluzii primejdioase și nu ar 
contribui nicidecum la înceta
rea cursei înarmărilor 
înlăturarea pericolului 
război nuclear.

Reprezentantul R. P.
mine, E. Mezincescu, în cuvîn- 
tarea sa a criticat convingător 
poziția S.U.A. (Textul cuvîn- 
tării a fost publicat în ziarele 
din 13 octombrie).

Reprezentantul Angliei, care 
a luat apoi cuvîntul, a încer
cat să respingă aceste argu
mente convingătoare.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. A. Zorin, a amintit 
că în anul 1958 tratativele cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare abia începu
seră. S.U.A. și Anglia au fost 
nevoite să accepte tratativele 
sub presiunea opiniei mon
diale. Ele nici nu erau pregă
tite să discute problema dez
armării în ansamblu.

După cum a relevat V. A. 
Zorin, tratativele de la Geneva 
au demonstrat că S.U.A. și 
Anglia nu au urmărit decît 
să legalizeze exploziile subte-

și la 
unui

Ro-

generală și totală
rane. In afară de aceasta ele 
au permis și permit Franței 
care este aliata lor să efectu
eze explozii în atmosferă. S-a 
constatat că realizarea unui 
acord în această problemă 
este imposibilă. Totodată în 
problema dezarmării generale 
s-a înregistrat un progres.

Există o înțelegere comună 
între S.U.A. și U.R-S.S. pri
vind principiile generale refe
ritoare la dezarmare. Iată de 
ce Uniunea Sovietică Insistă 
asupra necesității de a se dis
cuta în primul rînd întreaga 
problemă a dezarmării, în 
ansamblu.

Poziția rezonabilă a I/.R.S.S. 
in problema secretarului 

genera! a! 0. N. b.
NEW YORK 13 — Trimișii spe

ciali Agerpres C. Răducanu și C. 
Alexandroaie transmit :

După cum se știe, problema 
Secretariatului general al O.N.U. 
a persoanei care urmează a fi nu
mită în locul lui Dag Hammarsk- 
joeld, a colaboratorilor și mai ales 
a metodelor de muncă din cadrul 
organului executiv al Națiunilor 
Unite preocupă delegațiile și în
treaga opinie publică încă de la 
începutul actualei sesiuni. Deși 
s-au scurs aproape patru săptă- 
mîni nu a putut fi găsită o soluție 
și aceasta din cauza refuzului dele
gației S.U.A. de a accepta ca în 
compoziția și metodele de lucru 
ale secretariatului să se reflecte 
transformările petrecute în lume 
și în Adunarea Generală a O.N.U.

Față de această situație este de 
înțeles interesul excepțional cu 
care a fost primită azi dimineață 
anunțarea conferinței de presă a 
delegației sovietice, menită să 
clarifice poziția Uniunii Sovietice 
în această chestiune.

Subliniind de la început că pro
blema Secretariatului O.N.U. a a- 
juns într-un stadiu care cere fără 
amînare luarea unei hotărîri, V. A. 
Zorin a informat pe ziariști că 
Uniunea Sovietică ține seama de 
circumstanțe și de necesitatea unei 
soluții larg acceptabile. De aceea 
delegația Uniunii Sovietice, fără

a abandona poziția sa principială 
în problema reorganizării funda
mentale a secretariatului și a tu
turor organelor O.N.U., expusă la 
sesiunea a XV-a de N. S. Hrușciov, 

de acord cu o 
pentru asigura- 
normale a apa- 
raport cu pre- 
acest sens, de- 
este de părere

Sosesc primii oaspeți 
la Congresul P.C.U.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Le Moscova sosesc delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești invitate să participe la lucrS- 

de-al XXIHea Congres

P.C. din Japonia ; delegația Parti
dului Comunist din Argentina con
dusă de Vitorio Codovilla, se
cretar el CC. al P.C din Argen- 

aH dulci Corrxr-

PARIS. — La Lyon a avut 
loo între 7 și 11 octombrie un 
Tîrg internațional de mobilă 
și materiale pentru decorarea 
interioarelor, Ia care au expus 
firme din Italia, R.F. Germană, 
Belgia, R.P. Romină și Franța. 
Standul organizat de Camera 
de Comerț din țara noastră și 
de Export-lemn a fost foarte 
apreciat și numeroși oameni 
de afaceri și firme străine au 
luat contact cu reprezentanții 
firmelor rominești. I

Aspect din timpul desfășurării unei manifestații a tinere
tului din Bari (Italia) pentru pace, împotriva politicii de 
război a imperialismului american șl a revanșarzilor de la 

Bonn.
După „NUOVA GENERA ZIONE"

prezert au sosit de!e- 
gația Partidului Com-jr. st din Ja
ponia condusă de Sandzo Nosaka, 
președintele Prezidiului C.C.

tma ; deega* a 
nist din Siria, condusă oe
Sagdaș, seeretar gene-al ai C.G. 
al P.C din Siria, și delegațiile par
tidelor comuniste și muncitorești 
din numeroase alte țări.

s-a declarat totuși 
solufie temporară 
rea unei acfivităfi 
râtului O.N.U., în 
vederile Cartei. în 
legația sovietică 
că Consiliul de Securitate poale 
recomanda Adunării Generale can
didatura viitorului secretar gene
ral care ar urma să funcționeze 
pînă în aprilie 1963. Pentru a-l 
feri pe viitorul secretar general 
de practicile greșite ale predece
sorului său, este necesar ca acesta 
să facă o declarație de principii 
cu privire la intenția sa de a lu
cra în colaborare și consultare cu 
adjuncții săi.

V. A. Zorin a găsit necesar să 
sublinieze că a prezenta aceasta 
drept o intenție a delegației so
vietice de a folosi dreptul de veto 
în secretariat este o născocire și 
o încercare naivă de a răstălmăci 
poziția sa adevărată.

în problema secretarilor adjuncți 
V. A. Zorin a arătat că poziția so
vietică a dovedit aceeași flexibili
tate și a făcut maximum de con
cesii, acceptînd, alături de propu
nerea secondării secretarului ge
neral de trei adjuncți, reprezen- 
tînd Uniunea Sovietică, S.U.A. și 
Asia sau Africa, și altă sugestie, 
ca adăugarea unui secretar adjunct 
din America Latină. Întrucît însă 
se pretinde în ultimul timp a fi 
desemnat și un secretar adjunct 
din partea Europei occidentale, ca 
și cum S.U.A. nu ar fi destul de 
calificată pentru a reprezenta a- 
ceastă parte a lumii, delegația so- 

lua în considerare o 
cerere numai în cazul

•un reo

vietică va 
asemenea 
c-'.nd va fi

■coe 
zyctaf

14.000 de
peruviem

studenți
in grevă

L a 11 octombrie 
14.000 de stu- 
denți de la 

Universitatea San 
. arcos din Peru au 
declarat o grevă de 
24 ore în semn de

cu ceisolidaritate
50.000 de profesori 
ți învățători peru- 
vieni care se află în 
grevă revendicînd 
mărirea salariilor. 
Studenții au orga-

nizat mari mitin
guri în capitala 
țării, Lima, precum 
și în orașul Callao 
în sprijinul cereri
lor greviștilor.

Pe marginea Proiectului de Piogiam al P. C. U. S.

In slujba fericirii omului
ri prezent, cînd 
construirea so
cietății comu
niste a devenit 
sarcina practi
că nemijlocită 
a poporului so
vietic, sporește

nemăsurat de mult rolul știin
ței. Comunismul se construieș
te pe baza de nezdruncinat a 
științei, a învățăturii marxist- 
leniniste, prin cunoașterea a- 
dîncă a legilor obiective de 
dezvoltare a naturii și socie
tății. Omenirea n-a fost nici
odată atât de aproape de cele 
mai fantastice cuceriri 
științei și tehnicii, pentru 
nu a fost niciodată atît 
aproape de comunism.

★
Cu mal bine de un secol în 

urmă, Karl Marx arăta că nu
mai clasa muncitoare „...poate 
transforma știința dintr-un 
instrument al dominației de 
clasă a burgheziei într-o forță 
populară". „Știința — scria 
ei — își va putea îndeplini a- 
devărata menire numai 
republica muncii".

Geniala previziune marxis
tă s-a înfăptuit pe deplin. Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a deschis un câmp 
nelimitat dezvoltării științei.

Socialismul și comunismul 
au nevoie de știință într-o 
măsură cu mult mai mare de
cît oricare altă formațiune so- 
cial-economică. Acest fapt 
provine de acolo că odată cu 
trecerea la noua societate se 
încheie preistoria omenirii, 
are loc trecerea din imperiul 
necesității în imperiul libertă
ții, ceea ce face ca activitatea 
oamenilor să se întemeieze pe 
folosirea conștientă a legilor 
obiective. Elaborarea, îndepli
nirea și depășirea planurilor 
cincinale, continua ridicare a 
bunăstării maselor muncitoa
re, victoriile strălucite în în-

ale 
că 
de

în

trecerea economică pașnică cu 
capitalismul nu ar fi fost po
sibile fără politica științifică 
fundamentată a Partidului Co
munist. Pentru comparație 
este suficient să amintim că 
în perioada industrializării 
masive a marilor state bur
gheze (1855—1913) producția 
industrială a unui important 
grup de țări (în care sînt in
cluse S.UA. și Germania) a 
crescut în medie cu 5 la »ută 
pe an. în perioada industriali
zării socialiste, în primele 
două cincinale, producția in
dustrială a Uniunii Sovietice 
a crescut anual cu 18 la sută, 
aproape de 4 ori mai repede, 
între anii 1945—1959 în 
U.R.S.S. ritmul mediu anual 
de creștere 
dustriale a 
sută iar 
sută.

Pășind 
tehnicii

in

în

a producției 
fost de 10,7 
S.U.A. de 1.7

in
ia 
la

fruntea științei și 
mondiale, Uniunea 

Sovietică a creat prima uzină 
din lume complet automatiza
tă, primul spărgător de ghea
ță atomic, primii sateliți arti
ficiali ai pământului. în timp 
ce în S.U.A., așa cum_acrie 
savantul american 
Lapp, programul 
„...este adaptat profilului mi
litar, iar producția de energie 
pentru scopuri pașnice este- 
condamnată să fie un produs 
secundar al lucrărilor efectua
te pentru flota maritimă mi
litară a S.U.A.*, în Uniunea 
Sovietică funcționează încă 
din 1954, prima centrală ato- 
mo-electrică din lume — 
U.R.S.S. fiind primul stat 
care a folosit energia atomică 
în scopuri pașnice.

Recent, la succesele anteri
oare obținute în domeniul au
tomaticii, electronicii și în 
ceea ce privește comunicațiile 
interplanetare, s-au adăugat 
zborurile istorice ale cosmo- 
nauților sovietici Iuri Gagarin

Ralph 
atomic

și Gherman Titov care — sub 
privirile entuziaste ale între
gii lumi — au inaugurat dru
mul omului spre stele. Este 
în afară de orice indocalâ că 
trăim nu numai epoca de mă
rețe transformări revoluționa
re în destinele societății — e- 
poca trecerii de la capitalism 
Ia comunism — dar și aceea 
a unor schimbări radicale în 
știință și tehnică. în Proiectul 
de Program al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
care va fi supus discuției și 
aprobării Congresului al XXII, 
lea al partidului, se sublinia
ză că „Omenirea intră in pe
rioada unei mărețe revoluții 
tehnico-științifice, legate de 
stăpinirea energiei nucleare, 
de cucerirea Cosmosului, dez
voltarea chimiei, automatiza
rea producției și de alte reali
zări dintre cele mai importan
te ale științei și tehnicii".

Revoluția tehnico-științifică 
contemporană este un produs 
al dezvoltării sociale, rezulta
tul marilor progrese pe care 
omul le-a obținut în cunoaște
rea și stăpinirea forțelor na
turii. Marile ei posibilități pot 
fi transformate în realitate, in 
interesul progresului social, 
numai în condițiile socialis
mului și comunismului.

Procesul adine de decădere 
și descompunere de care este 
cuprins sistemul mondial ca
pitalist, accentuarea instabi
lității economiei capitaliste — 
care constituie o trăsătură e- 
sențiaJă a noii etape care a 
început în dezvoltarea crizei 
generale a capitalismului — 
arată că relațiile de producție 
burgheze sânt prea înguste 
pentru înfăptuirea unei ase
menea revoluții tehnico-științi- 
fice. în Declarația Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din no
iembrie 1960 se arată că : „Ni
ciodată încă conflictul dintre

socialism și

sistemului 
în factorul

forțele de producție și relațiile 
de producție din lumea capi
talistă n-a fost atît de adine. 
Capitalismul împiedică tot mai 
mult folosirea realizărilor ști
inței și tehnicii contemporane 
în interesul progresului so
cial". în anul 1960, după date 
aproximative, vădit micșorate, 
peste 83 la sută din sumele 
alocate cercetărilor științifice 
în S.UA au fost folosite în 
scopuri militare.

Știința și tehnica constituie 
o puternică forță motrice, 
transformatoare a societății 
dar nu în orice miini, nu in
diferent de orânduirea socia
lă, ci numai în 
comunism.

Transformarea 
mondial socialist
decisiv al dezvoltării societății 
omenești deschide posibilități 
nelimitate pentru înfăptuirea 
rapidă a noii revoluții tehni- 
co-științifice în țările lagăru
lui socialist. Sub conducerea 
partidelor comuniste și munci
torești din aceste țări, oamenii 
muncii au repurtat victorii 
hotărâtoare în dezvoltarea pla
nificată a economiei, in crea
rea și dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului 
aplicând cele mai noi cuceriri 
ale științei șl tehnicii — con- 
dueîndu-se după geniala. indi
cație leninistă potrivit căreia 
„... socialismul e de neconce
put fără tehnica marii indus
trii..., fără o tehnică bazată pe 
ultimul cuvînt al științei mo
derne...". A fost demonstrat 
practic, pe scara întregului sis
tem, că relațiile de producție 
socialiste reprezintă o puter
nică forță motrice a dezvoltă
rii științei și tehnicii.

în prezent sarcina economi
că principală a partidului și 
poporului sovietic este de a 
crea în decurs de două dece
nii baza tehnico-materială a 
comunismului. Pînă în

1970 producția industrială a 
U.R.S.S. va crește de 2,5 ori, 
iar pînă în 1980 de cel puțin 
6 ori — lăsînd cu mult în 
urmă actualul volum global 
al producției industriale a 
S.U.A. In al doilea deceniu, 
electrificarea va fi în linii 
mari terminată. Se va dez
volta puternic industria a- 
tomică, ramură absolut nouă, 
modernă creată de specialiștii 
sovietici; automatizarea com
plexă a producției, chimiza
rea producției. Uniunea Sovie
tică va dispune astfel de for
țe de producție nemaivăzut 
de puternice — de neegalat și 
de neconceput în capitalism.

Procesul creării forțelor de 
producție ale comunismului 
implică înflorirea științei. De 
aceea în proiectul de Program 
al P.C.US. se subliniază că 
accelerarea maximă a progre
sului tehnico-științific este 
una din cele mai importante 
sarcini ale întregului popor. 
„Comunismul — se spune în 
proiectul de Program — asi
gură dezvoltarea neîntreruptă 
a progresului tehnico-științific 
rapid, înarmează omul cu cea 
mai perfecționată și puternică 
tehnică, ridică pe o treaptă 
l'oarte înaltă stăpinirea oame
nilor asupra naturii, le dă po
sibilitatea să dirijeze într-o 
măsură tot mai mare și mai 
deplină forțele ei oarbe".

O deosebită însemnătate 
pentru supunerea forțelor na
turii de către omul descătu
șat o are energetica. în aceas
tă privință oamenii de știință 
sovietici preconizează trei di
recții principale : înfăptuirea 
reacției termonucleare dirija
te, transformarea energiei so
lare în energie electrică cu 
un randament care să depă
șească energia obținută în 
timpul transformării ce are 
loc în plante șl folosirea căl
durii subterane a magmei.

In condițiile reacției termo
nucleare dirijate, din trans
formarea unui gram de deu- 
terdu se degajă o energie echi
valentă cu arderea a aproxi
mativ 10 tone de cărbune. Un 
cub cu latura de 25 de metri, 
umplut cu apă, conține re
surse echivalente din punct 
de vedere energetic cu în-

secre’sri 
nf •' E»> 

•cer caz s*- 
ar c r.«s 6 eajcrcA,

sau chiar 7 de-â F rd irrferf a -ă- 
rilor atro-asiatice de a mai solicita 
un loc.

Generatoare unicale construite de Uzina „Elektrosila-S.M. Kirov" din Leningrad.

treaga producție anuală de 
cărbune a lumii. Acad. N. Se
menov relata nu de mult 
(„Izvestia" nr-166/1961) că. în 
cazul obținerii randamentului 
dorit la transformarea ener
giei solare în energie electri
că, prin folosirea unei zecimi 
din 
(fără 
crea 
trice, 
egală în ceea ce privește capa
citatea cu hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk, de 6.000.000 kw.

Larga dezvoltare a automa
ticii, electronicii, telemeca- 
nicii, a chimizării producției 
și făuririi de materiale sinte
tice cu proprietăți dinainte 
cunoscute, pune în fața savan- 
ților sovietici sarcini mari.

înaltul nivel al tehnicii, 
perfecționarea întreprinderi
lor existente șl transformarea 
lor în întreprinderi ale socie
tății comuniste, trecerea la o 
treaptă mai înaltă de organi
zare a muncii, creșterea spe
cializării și cooperării între
prinderilor necesită o puter
nică bază științifică. Marx a 
prevăzut acest moment cînd 
știința devine „...o forță de 
producție nemijlocită".

Proiectul de Program al 
P.C.U.S., avînd în vedere 
perspectivele descoperirii unor 
noi legi ale naturii, amploarea 
cercetărilor științifice, impor
tanța și strînsa lor legătură 
cu practica arată că în pro
cesul construcției 
mulul 
într-o 
nemijlocită forță 
ducție". Știința, ca forță mo
trice a producției, va a-

suprafața continentelor 
Antarctica) s-ar putea 
60.000 de stațiuni elec- 
fiecare din ele fiind

comunis-
„știința va deveni 
măsură deplină o 

de pro-

juta pe om să atragă în orbi
ta lui noi bogății naturale, să 
folosească multilateral și ra
țional aceste resurse, să inter
vină tot mai activ în mersul 
firesc al proceselor naturale 
și să supună natura. De pil
dă, în procesul construirii 
comunismului, dependența a- 
griculturii de forțele oarbe 
ale naturii se va micșora con
siderabil, iar apoi se va re
duce la minimum.

Dezvoltarea impetuoasă a 
științei sovietice — așa cum 
se conturează în proiectul de 
Program al P.C.U.S. - ridică 
și problema lumii spirituale a 
omului comunismului. Se va 
face un uriaș pas înainte în 
ridicarea nivelului cultural- 
tehnic al muncitorilor, în 
dezvoltarea lor armonioasă, 
multilaterală. Știința va con
tribui astfel și ea la lichidarea 
deosebirilor esențiale dintre 
munca fizică și cea intelec
tuală. Un indice al acestui 
proces este creșterea rapidă a 
ponderii muncii intelectuale 
în activitatea direct produc
tivă. Astfel, în prezent, după 
datele Institutului ucrainean 
de cercetări metalurgice, oțe- 
larul cheltuiește aproximativ 
58 la sută din timpul său de 
producție pentru munca in
telectuală ; la producerea unor 
sortimente complexe de oțel, 
munca intelectuală ocupă 72 
la sută din timpul de lucru.

Funcția științei de a genera
liza practica, de a aborda și 
rezolva probleme noi, nu mai 
poate fi realizată în momen
tul de față decît prin partici
parea amplă a maselor. în 
prezent în Uniunea Sovietică,

de activitatea științifică m 
ocupă peste 1.000.000 de oa
meni. Iar rezervele acestei ar
mate sporesc necontenit. Pro
iectul de Program cheamă pe 
oamenii de știință „să conso
lideze pozițiile înaintate cuce
rite de știința sovietică în cele 
mai importante ramuri ale 
științei și să ocupe în toate 
direcțiile principale o situație 
conducătoare în știința mon
dială". Oamenii de știință so
vietici dau viață sarcinilor 
trasate, cu satisfacția de a 
servi cauzei progresului și 
păcii.

în procesul construcției co
munismului- se vădește cu o 
nouă strălucire grija deosebi
tă a Partidului Comunist 
guvernului sovietic față 
știința și de slujitorii 
„Partidul — se subliniază 
proiectul de Program — 
sprijini prin toate mijloacele 
continua creștere a rolului 
științei în construirea societă
ții comuniste".

★
Oamenii muncii 

noastră, înfăptuind 
ducerea Partidului 
resc Romîn mărețul 
al desăvîrșirii construcție so
cialismului dezvoltă baza teh- 
nico-materială a socialismului 
folosind din plin cuceririle 
științei și tehnicii moderne, 
primind un ajutor multilate
ral și frățesc din partea Uni
unii Sovietice. Succesele con
strucției comunismului în 
U.R.S.S. însuflețesc poporul 
nostru spre noi și noi victorii.

și 
de 
ei. 
în 
va

din țara 
sub con- 
Muncito- 
program
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