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la lucrările celui de-a! XXII-lea Congres a! P. C. U. S.

s-a înapoiat in Capitalăclnteia

Sub steagul biruitor

pe aeioporhil Băneasa.sosirea delegației

■■

al comunismului
-au încheiat lu
crările celui de-al 
XXII-lea Congres 
al Partidului Co
munist al Uniunii 
Sovietice, Congre

sul făuritorilor comunismului, 
eveniment de uriașă însemnă
tate istorică mondială.

Congresul a adoptat noul 
Program al P.C.U.S. — Mani
festul comunist al epocii con
temporane, precum și modifi
cările în Statutul P.C.U.S. Iți 
bate cu mai multă putere ini
ma, te simți copleșit de emo
ție știind că înfăptuirea măre
țului Program adoptat de 
Congres va însemna realizarea 
visului de aur al omenirii — 
comunismul.

Documentele Congresului, 
rapoartele prezentate de tova
rășul Hrușciov, constituie mi
nunate și însuflețitoare exem
ple de dezvoltare creatoare a 
marxism-leninismului, consti
tuie un puternic izvor de în
credere în triumful cauzei co
munismului și păcii. Aceste do
cumente analizează cu o mare 
profunzime principalele rezul
tate ale luptei P.C.U.S. pentru 
pace și comunism, dezvăluie 
legitățile dezvoltării sociale în 
epoca contemporană, cuprind 
sarcinile mărețe ale construc
ției desfășurate a comunismu
lui. Ele au o imensă însemnă
tate teoretică și practică atit 
pentru construcția comunismu
lui in UJLSJS. ci* ță pentru 
dezvoltarea sistemului —n 
dial socialist și a mișcării co

Ci t ii ori p asionafi
— Aș dori cartea 

„Calculele strunga
rului".

— Ana Kareni
na volumul II vă 
rcg.

Bibliotecara Va
leria Bănceanu 
scoate din rafturi 
cărțile cerute și în
scrie in fișe nume
le cititorilor: Si- 
mion Talpău și Ion 
Trenchea, ambii din 
anul III. Zilnic tot 
mai mulți ucenici 
vin la bibliotecă. De 
la începutul anu
lui școlar numărul 
cărților citite este 
în creștere. Ieri, 
Marcel Movileanu a 
luat de la bibliote
că cea de 
carte pe 
citit-o anul

ucenici- 
i se 
donatei 

i ridica 
nivelul

La școala profe
sională a Fabricii 
de rulmenți din 
Bîrlad cartea a a- 
juns un prieten a- 
propiat al 
lor. Acest 
datorește 
lor de a-șj 
continuu
cultural și activită
ții multilaterale pe 
care o desfășoară 
comitetul U. T. M. 
și bibliotecara șco
lii pentru dezvolta
rea gustului pentru 
citit al ucenicilor. 
Anul acesta au fost 
organizate seri cul
turale, recenzii, con
ferințe. După re
cenzia romanului 
„M a m a“ de M. 
Gorki, cartea a fost 
citită și recitită de L. POPESCU

La 15 noiembrie

în
Invățămîntului și

a opta 
care a 

acesta.

Tinerii de la Uzina „Rul- 
mentul“-Brașov frecventea
ză cu regularitate biblio

teca tehnică.
Foto : S. NICULESCU

(Agerpres)

u

de

cu o săptă- 
două în 

pe terenul 
din fața 

Oradea bu-
metalice, lucrează 

tineret condu- 
Sînt

Concursuri de admitere 
învățămîntul

Ministerul
Culturii anunță :

La 15 noiembrie 1961, vor 
avea loc concursuri de admi
tere în învățămîntul superior 
seral la următoarele institute :

— Institutul politehnic din 
București (facultatea de trans
porturi) ;

— Institutul politehnic din 
Iași (facultatea de chimie in
dustrială) ;

— Institutul de construcții 
din București (facultatea de 
construcții civile, industriale și

constru- 
și comu- 

întreaga 
interna- 

des-
de către

, pentru 
comunistă 
condamnarea 
curajoasă

a cultului personali- 
Stalin. Exprimînd

muniste internaționale, pentru 
cauza păcii generale.

Prin întregul lor conținut, 
lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. au scos în 
evidență justețea hotărîrilor 
Congresului al XX-lea, hotă- 
riri dictate de viața însăși, pă
trunse de spiritul creației le
niniste revoluționare. Docu
mentele Congresului relevă 
imensa însemnătate pe care 
a avut-o pentru 
irea socialismului 
nismului, 
mișcare 
țională, 
chisă și 
P.C.U.S. ; 
tații lui 
voința partidului, a întregului 
popor sovietic, Congresul a 
aprobat măsurile hotărîte ce 
au fost luate de C.C. al 
P.C.U.S. pentru demascarea și 
zdrobirea ideologică a grupu
lui fracționist antipartinic care 
s-a ridicat cu înverșunare îm
potriva politicii leniniste a 
P.C.U.S. Lucrările Congresului 
au ilustrat avintul măreț cu 
care poporul sovietic pornește 
la făurirea grandiosului pro
gram de construire a comunis
mului, au constituit cea mai 
strălucită demonstrație a co
eziunii întregului popor sovie
tic in jurul P.C.U.S.

Lucrările 
XXII-lea al 1 
jcit o nouă 
nifestare a f 
Utn mișcării 
iernaiienale.

Congresului

s-a

de

zeci și zeci de elevi. 
Tot așa s-a întîm- 
plat și în cazul ro
manului ..Așa 
călit oțelul*.

Peste 5.500 
cărți de literatură 
«i specialitate stau 
la dispoziția uceni
cilor.

— Anul trecut, ne 
spune tinăra biblio
tecară, am avut 280 
de cititori și 3.800 
volume împrumuta
te. 200 de ucenici 
au primit insigna 
„Prieten al cărții”. 
Anul acesta, pe ba
za experienței pe 
care o avem, sîntem 
convinși că vom ob
ține rezultate mai 
bune.

superior seral
agricole și facultatea de insta
lații și utilaj) ;

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

Condițiile de înscriere sînt 
cele publicate în broșura Mi
nisterului învățământului și 
Culturii „Admiterea în învă
țămîntul superior", ediția 
1960, și se pot cunoaște la se
cretariatele facultăților.

Obiectele și programele obi" 
actelor de la concursul de ad
mitere sînt cele prevăzute 
pentru cursurile de zi, publi
cate în broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior", 
ediția 1961.

înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultă
ților pînă în preziua con
cursului de admitere.

Proletari Bin toate țările, unițî-vă!
Delegația P.M.R. care a participat

răsunat 
despre 

dragoste 
nutresc

Iui socialist, a partidelor co
muniste din întreaga lume sub 
steagul marxism-leninismului. 
Participarea la Congres a 80 de 
delegații ale partidelor mar- 
xist-leniniste, aprecierea de că
tre partidele frățești a juste
ței liniei politice elaborate 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., aprobarea unanimă a 
noului Program al P.C.U.S. dc 
către reprezentanții partidelor 
marxist-leniniste marchează un 
jalon deosebit de însemnat în 
întărirea coeziunii mișcării 
comuniste — cea mai influentă 
forță politică a timpului nos
tru. Congresul, reprezentanții 
partidelor frățești, au condam
nat cu fermitate acțiunile con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania care s au înde
părtat de linia mișcării comu
niste internaționale.

în cuvântările rostite de 
delegații partidelor comuniste 
și muncitorești au 
cuvinte emoționante 
marea încredere și 
fierbinte pe care o 
față de P.C.U.S., față de Uniu
nea Sovietică popoarele țărilor 
socialiste și masele largi de 
oameni ai muncii, toți oamenii 
iubitori de pace, democrație și 
progres din lumea întreagă.

Imensă e recunoștința între
gii omeniri muncitoare față de 
gloriosul partid al lui Lenin — 
avangarda recunoscută a miș
cării comuniste mondiale, care 
din nou. ca de atitea ori de-a- 
lungal existenței sale, croiește 
prin gindire și faptă drumuri 
noi in istorie. Indepiinindu-și 
cu succes misiunea istorică 
de a fi primul organizator și 
inspirator al construirii socie
tății comuniste, făuritorul ma
gistralei pe care va păși în
treaga omenire, P.C.U.S. a 
proclamat solemn prin Pro
gramul adoptat de Congresul 
al XXII-lea : Actuala genera
ție a oamenilor sovietici va 
trăi în comunism ! In decurs 
de două decenii in U.R^.S. va 
fi construită baza tehnică-ma- 
terială a comunismului. Uniu
nea Sovietică va fi țara celui 
mai înalt nivel de trai mate
rial și cultural din lume. Con-

„Scinteia tineretului
(Continuare in pag. a 5-a)

In iotogiaiie : o vedere a pavilionului central tjl Expoziției Economiei Naționale.

umai 
mină, 
urmă, 
viran 
gării
ruienile se ridicau 

încă în voie sub lumina soa
relui de toamnă.

A trecut doar o săptămână și 
primele camioane, primele ex
cavatoare au pășit pe acest 
teren frămîntînd, sub roți pă
mântul înțelenit.

Acum, sub același soare de 
toamnă, pe uriașul teren des
fundat, presărat cu ochiuri de 
apă, mormane de var, bare de 
fier, și conducte, a prins viață 
unul din multele șantiere de 
construcții ale orașului. Pe te
renul acesta, netulburat 
ani de zile constructorii au 
început să ridice un frumos 
cvartal de locuințe. El va cu
prinde nouă blocuri cu patru 
etaje, un bloc turn cu opt eta
je, numeroase magazine, spa
ții verzi.

Șantierul e tînăr. „Vechi
mea" lui se numără în zile. 
Tinerețea lui i-o dau însă și 
oamenii, constructorii, care 
foarte mulți dintre ei sînt ti
neri.

In scrîșnetul metalic al ex
cavatoarelor, în uruitul trac-

Un nou obiectiv 
arhitectural
Pavilionul 

al Expoziției 
Najionale a

Populare

central 
Economiei 
Republicii 
Romîne

In scurtă vreme Capitala 
patriei noastre se va îmbogă
ți cu un nou obiectiv arhitec
tural — pavilionul central al 
Expoziției Economiei Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

Pe baza hotărîrii conducerii 
de partid și de stat, se ame
najează o expoziție permanen
tă a economiei naționale pen
tru a populariza importantele 
realizări obținute în dezvolta
rea economiei țării noastre și 
în scopul lărgirii relațiilor eco
nomice cu alte țări.

Prima construcție, din ca
drul expoziției — pavilionul 
central — este aproape termi
nată, deși se află în lucru de 
numai 7 luni. Acest pavilion, 
de formă circulară, este aco
perit cu o impresionantă calo
tă sferică cu un diametru de 
peste 90 m., realizată din țea- 
vă de oțel și îmbrăcată cu 
plăci din tablă de aluminiu 
prevăzute cu izolație acustică.

Pereții exteriori din sticlă 
care închid pavilionul, îi dau 
suplețe și contribuie la crea
rea unei strînse unități între 
interior și parcul înconjură
tor.

Platoul interior, împreună 
cu cele trei galerii circulare, 
cuprinde o suprafață destina
tă exponatelor, de cca. 20.000 
m.p. Instalațiile de lumină, de 
radioficare, de acționare a 
utilajelor expuse, psecum și 
tratamentul acustic al pavi
lionului, vor asigura condiții 
optime de prezentare a pro
duselor.

Accesul 
ție se va 
esplanadă 
noua 
Scînteii.

Expoziția, care va cuprinde 
în viitor și alte pavilioane des
tinate prezentării de produse 
ale tuturor ramurilor econo
miei naționale, cît și prezentă
rii de exponate ale țărilor 
străine, încadrată cu bogate 
spații verzi, va forma împreună 
cu celelalte parcuri și cartiere 
noi din nordul Capitalei un an
samblu arhitectonic unitar și 
armonios.

principal la expozi- 
face printr-o largă 
ce se încadrează în 

sistematizare a Pieții

toarelor, în claxonatul cami
oanelor, muncitorii au efec
tuat primele săpături de fun
dații. într-un colț al șantie
rului, înconjurată cu grămezi 
de bare 
brigada de 
să de Teodor Fortiș. 
fierarii betoniști. Ei fasonea
ză barele metalice, le îndoaie 
și le croiesc, pregătind armă
tura de fier a viitoarelor clă
diri. Sînt numai 11 oameni. De 
trei ani lucrează mereu îm
preună, trecînd de la un șan
tier la altul. Intre Toader, 
Pali, Vasile, între toți membrii 
brigăzii, în munca de fiecare 
zi, s-a cimentat o prietenie 
trainică, ca însuși betonul 
care se toarnă peste armătu
rile ieșite din mîinile lor.

E ora primului. „Familia" 
fierar-betoniștilor s-a strîns în 
baracă. Au întins o masă pe 
cinste, se imbie unii pe alții. 
Penzes Iani a sosit cu țigările. 
Acum se încheagă discuții a- 
prinse. Subiectele? Foarte di
verse : producție, ultimele eve
nimente internaționale, cursu
rile de calificare, sport, cărți 
citite, planuri de viitor și cite 
altele. Uneori, probabil se vor
bește și despre fete. Hideg 
Pali are doar 19 ani. Și alții

Joi s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Moscova dele
gația Partidului Muncitoresc 
Romîn care a participat la 
lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C C. 
al P.M.R., conducătorul delega, 
ției. Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. Ion 
Gheorghe Maurer, membri ai 
Biroului Politic al C.C- al 
P.M.R., și Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P-M.R.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delagației au 
fost salutați de tovarășii

Elevi la școala
belșugului

în preajma deschiderii cursurilor agrozootehnice

u pșste mult timp, 
la sate vor începe 
cursurile agrozoo
tehnice de masă. 
La aceste cursuri, 
ca la o adevărată

școală a belșugului, mii de ti
neri își vor însuși cele mai 
înaintate metode agrotehnice 
de lucrare a pămintului, me
todele cele mai bune de în
grijire a animalelor.

Recenta plenară a C.C. al 

sînt tineri. Dragostea este deci 
un subiect la ordinea zilei. La 
locul său Balazs baci îi ascul
tă pe băieți și se mulțumește 
doar cu un zîmbet tupilat sub 
mustățile-i sure. Băieții au vi
suri frumoase, curate.

Masa a luat sfîrșit. Din nou 
la treabă. Se lucrează repede 
și cu pricepere. De-a lungul 
anilor de muncă, fierar-beto- 
niștii și-au perfecționat meto
dele de lucru.

— Nu ne este indiferent cum 
tăiem barele de fier, îmi ex
plică Teodor Fortiș. Acum, la 
croirea metalului, realizăm 
mari economii. înainte, cînd 
tăiam barele, țineam seama să 
iasă lucru bun fără să ne pu
nem prea multe probleme de 
economii. Acum însă, dintr-o 
singură bară, tăiem segmenți 
de diferite lungimi, pînă la fo
losirea în întregime a barei. In 
acest fel deșeurile sînt foarte 
puține. Dacă se întîmplă totuși 
să rămînă cîteva bucățele de 
fier, le folosim pentru întări
rea planșeelor. Niciodată n-am 
depășit coeficientul de 2 la 
sută pierderi admise. Dimpo
trivă, l-am redus.

Brigada, condusă de Fortiș 
Teodor e cunoscută pe toate 

Gheorghe Apostol. Fetre Borilă. 
Alexandru Drăghid. Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leor.tin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec. Mihai Dalea, de membri ai 
C.C. al P.M.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de ac
tiviști de partid și de stat 

Au fost de față GE- Cebota- 
riov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri 
basadei.

Un grup de pionieri 
membrilor delegației 
de flori.

ai Am-

a oferit 
buchete

♦
La plecarea din Moscova, la 

aeroportul Vnukovo, membrii 
delegației Partidului Muncito
resc Romîn au fost conduși de

U.T.M. a pus în fața organi
zațiilor U.T.M. de la sate, ca 
una dintre cele inai impor
tante sarcini, mobilizarea unui 
număr cît mai mare de tineri 
la aceste cursuri, pregătirea 
lor din timp, urmărirea modu
lui în care tinerii își însușesc 
cunoștințele agrozootehnice și 
a felului în care acestea sînt 
aplicate în practică.

Cum se preocupă organiza
ția U.T.M. din comuna Dor- 

șantierele orașului. Ea execu
tă în mod centralizat toate lu
crările de fasonare și montare 
in carcase. Zilnic camioanele 
transportă armăturile pe multe 
șantiere ale orașului. La „Sta- 
tul-major“ al fierar-betoniști
lor se pregătesc cu grijă și ar
măturile blocurilor ale căror 
fundații s-au săpat în zilele 
acestea.

— In curînd sosesc dulghe
rii, zidarii... Ce de tineret! 
Atunci să vezi cum o să mear
gă treaba!, exclamă Vasile 
Mariaș.

Cînd îi vezi îmbrăcați în 
salopete, lucrînd cu iuțeală și 
pricepere, dar în același timp 
fredonînd vreo frintură de 
cintec, te întrebi curios: ce fel 
de oameni sînt, ce preocupări 
au după orele de muncă?

Iată cîteva dintre ele. Culiță 
Pricopi este pasionat cititor. 
Hideg Pali — pescar amator. 
Vasile Mariaș — sportiv și su
porter nelipsit la meciurile de 
fotbal. Și ca o trăsătură comu
nă pentru toți membrii bri
găzii — dragostea pentru me
seria aleasă. De pildă, Penzes 
Iani a învățat meseria de be- 
tonist pentru că îi place cel 
mai mult. De aceea el e per- 

tovarășii A-I. Mikoian. mem
bru al Prezidiului CC. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S-, D.S. Korotcenko, 
membru al C.C al P.CU-S., 
președintele Sovietului Suprem 
al ILS5. Ucrainene, V. V. 
Kuznețov, membru al C.C. 
al P.C.UJS., V. M. Ciuraev, 
membru al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.SJî.. de 
activiști de răspundere al C.C. 
al P.C.U.S., precum și de I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R.P. Romînă.

Au fost de față N. Guină, 
ambasadorul R.P- Romîne la 
Moscova și membrii ambasa
dei.

(Agerpres)

Mărunt, raionul Lehliu, de re
comandarea tinerilor pentru 
învățărpîntul agrozootehnic, 
care sînt primele măsuri luate 
în această privință ? Iată 
ne-am propus să aflăm 
cîteva zile un urmă.

ce
cu

co-în gospodăria agricolă 
lectivă din comuna Dor-Mă- 
runt am stat de vorbă cu Con
stantin Ghiurcu, secretarul co
mitetului U.T.M. pe comună și 
cu Vasile Toader, secretarul 
organizației U.T.M. din gospo
dăria colectivă. Cei doi secre
tari ne-au vorbit, în primul 
rînd, despre necesitatea — re
ieșită chiar din practica mun
cii în producție — 
nerii colectiviști să 
să-și ridice încontinuu 
carea, și, de asemenea, 
măsurile pe care organizația 
U.T.M. le-a luat pentru a mo
biliza cît mai mulți tineri la 
învățămîntul agrozootehnic.

— Gospodăria noastră co
lectivă, spunea Vasile Toader, 
are 4.500 ha de teren. Pămân
tul se lucrează cu mașinile. 
Colectiviștii și-au propus să 
obțină an de an producții tot 
mai mari. De pe o importantă 
suprafață pe care gospodăria 
o va cultiva cu porumb în

ca ti- 
învețe, 
califi- 
despre

PETRE GHELMEZ

(Continuare in pag. a 5-a) 

manent interesat de tot ce 
apare nou, învață mereu.

Cum trăiesc acești oameni? 
Să lăsăm să vorbească cifrele. 
In ultima vreme în „familia" 
fierar-betoniștilor s-au cumpă
rat șapte aparate de radio, 
două mașini de cusut, o mo
toretă, o garnitură de mobilă 
de 5.600 lei etc. Cinematogra
ful, teatrul, clubul întreprin
derii, biblioteca, le-au devenit 
locuri obișnuite.

Și acum să aruncăm o pri
vire în viitor.

...Anul 1962. Seară de toam
nă. Pinze de ceață plutesc dea
supra orașului. Călătorul, ieșind 
din clădirea gării Oradea, se va 
opri în „Piața Bucureștiului", 
cuprins de uimire și admira
ție. Atunci îi va fi foarte greu 
să-și amintească de părăgini- 
tul teren, în locul căruia con
structorii au înălțat deja, scăl
dat în lumina lăptoasă a tu
burilor fluorescente, impună
torul cvartal de locuințe. Și, 
cine știe. Atunci, tinerii con
structori de azi vor fi proba
bil în altă parte, pe alt șantier. 
Vor înălța și acolo cu mîinile 
lor clădiri noi, blocuri noi.

VIORICA CLONDA

Noi medici
in satele
sucevene

se

me- 
anu-

de tineri 
vor sosi, 

sfatului

farmaciști,

această dimineață de 
în clădirea Sfatului 

regional Suceava, să-și

etățenii care treceau în- 
fr-una din zilele trecute 
pe culoarele clădirii Sfa

tului popular al regiunii Sucea
va priveau curioși spre sala de 
festivități unde, deasupra ușii 
era prinsă o pancartă pe care 
era scris cu litere mari : „Bine 
ați venit".

— Se așteaptă oaspeți ? 
interesa cite un cetățean.

— Așteptăm pe tinerii 
dici și farmaciști, promoția 
lui 1961, repartizați în circum
scripțiile sanitare din satele re
giunii noastre. 137 
medici și farmaciști 
răspundeau lucrătorii 
popular.

137 de medici și 
repartizați intr-un singur an, în- 
fr-o singură regiune din țară I

Faptul îi îndemna, pe cei pre- 
zenți în 
toamnă 
popular 
îndrepte glodurile lor pline de 
recunoștință către partid, către 
sfatul democrat-popular. Alături 
de modernele unități sanitare 
ridicate în ultimii 10 ani în Bo
toșani și Trușești, lacobeni și 
Săveni, Gura Humorului și afîfea 
alte comune și orașe din regiu
nea Suceava, repartizarea noilor 
medici și farmaciști este o do
vadă grăitoare în plus a grijii 
permanente pe care partidul și 
guvernul o acordă sănătății oa
menilor muncii.

Curînd, în sala de festivități 
s-au adunat toți cei 137 de tineri 
medici și farmaciști. A urmat o 
ședință animată. Medici cu o 
mare experiență în muncă au 
vorbiț cu căldură proaspeților 
absolvenți despre modul cum în 
decursul anilor, prin activitatea 
lor atentă față de bolnavi, prin 
participarea activă la 
ștească a satelor, au 
ciștige încrederea și 
menilor.

Noii absolvenți, llie 
beriu Rat, Zaharia loan, la fel 
ca alifia alți colegi de-ai lor, au 
cerut să fie repartizați în co
mune sau unități forestiere. A- 
ceastă dorință exprimă hofărî- 
rea tinerilor medici și farma
ciști, educați de partid, de a-și 
dărui din plin toată capacitatea 
și forțele de muncă unui scop 
atît de nobil ; apărarea sănătă
ții oamenilor muncii.

In aceeași zi tinerii medici și 
farmaciști au plecat spre locurile 
unde au fost repartizați.

viața ob- 
reușit să 
stima oa-

Fusa, Ti-

SIGI SONTAG 
funcționar

1.300.000 lei. Aceasta 
suma economisită de 
orașului Bacău în 
de muncă patriotică 
anul acesta.

Pe cei peste 8.100 
brigadieri, locuitorii 
i-au întîlnit în cele mai di
verse locuri muncind cu en
tuziasm la amenajarea spații
lor verzi, a parcurilor, sau la 
colectarea de fier vechi.

In acțiunile de muncă pa
triotică inițiate de comitetul 
orășenesc U.T.M., „zile ale co
lectării fierului vechi", „ieșiri 
zilnice la muncă in G.A.S.", 
s-au evidențiat în mod deo
sebit tinerii din întreprinderi
le „Steaua Roșie" și „Proleta
rul", din Școala medie nr. 2 
și Centrul școlar petrol-chi- 
mie.

este 
tinerii 

acțiunile 
executate

de tineri 
orașului

LIANA CRINGUȚ

Pag. a 2-a:
Știință.

în pag. a 3-a
e Ridicarea caliiicârii ti

nerilor — o problemă 
centrală a muncii de 
organizație.

în pag. a 4-a:
Sport.



TEHNICA CONSTRUCȚIEI
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ÎN PLINĂ TRANSFORMARE
arile șantiere ale so
cialismului te întîm- 
pină cu pădurea 
de caracteristică 
macaralelor, cu ... 
cavatoarele, buldoze

rele și stațiile lor de betoane, cu 
stive de elemenfe prefabricate și 
alte materiale de înaltă eficiență 
tehnico-economică ; desfășurarea 
procesului de producție, este 
astăzi expresia unei organizări ști
ințifice raționale a muncii. Toate 
acestea reprezintă 
liniei de industrializare 
[or de construcții, 
trasată de partid oa
menilor muncii din 
această importantă 
ramura a economiei 
.naționale.

Introducerea metodelor indus
triale în construcții, apropierea 
procesului de producție al șan
tierelor de cel uzinal, înseamnă 
înfăptuirea unei cotituri radicale 
în executarea lucrărilor.

Una dintre direcțiile importante 
ale perfecționării construcțiilor se 
bazează pe prefabricate. Introdu
cerea și extinderea utilizării pre
fabricatelor — care duce la acce
lerarea considerabilă a lucrărilor 
și la mari economii de material 
lemnos — are ca rezultat depla
sarea principalului volum de mun
că în fabrica unde se produc în 
serie mare elementele prefabri
cate, șantierul devenind un sim
plu punct de montaj al acestora.

în tehnica prefabricării indus
tria noastră de construcții a obți
nut realizări remarcabile iar unele 
realizări de vîr.f au fost consem
nate că' însfeitnăte succese în li
teratura tehnică de pretutindeni. 
Astfel, o realizare deosebita este 
magazia de bprhot construită la 
Freidorf, montată din mari „Unde" 
prefabricate.

Planșeele prefabricate, blocurile 
da beton prefabricate, mai recent 
panourile de pereți prefabricate 
au intrat în practica obișnuită a 
șantierelor. Pe baza unor inovații 
realizate de cercetătorii și tehni
cienii noștri în tehnica îmbinării 
elementelor, la noi s-au realizat, 
pentru prima dată în lume, con
strucții înalte din panduri mări în 
zone seismice.

Anul acesta, s-ă trecut pe șan
tierul marelui Combinat chiriile O- 
nești-Borzești, la cea mai înaltă 
formă a prefabricării — prefabti- 
carea spațială '!*■' la care elemen
tul prefabricat este o întreagă în
căpere. E lesne de înțeles cit de 
mult crește în acest caz producti
vitatea muncii, față de zidirea 
clădirii „cărămidă cu cărămidă".

O altă direcție importantă a 
progresului tehnic în construcții 
este aceea a înlocuirii zidirii tra
diționale prin turnarea zidurilor 
în cofraje demontabile din alumi
niu, din placaj rezistent la apă 
sau din plasă de sîrmă, cofraie 
care se pot refolosi de nenumă
rate ori. în acest caz, zidurile 
(din beton ușor) se toarnă etaj 
cu etaj, așa cum se toarnă o 
piesă metalică în tiparul ei. Dusă 
întărirea betonului, cofrajul ara 
scos și pregătit pen^u o nouă fo
losire, de pildă, la etajul superor. 
Pe lîngă creșterea considerabilă 
a productivității muncii, acest pro
cedeu asigură — în cazul

atît 
a 

ex-

concretizarea 
a luCrîri-

Irosirii 
placaj 
pereții ieșind, la interior ca și la 
exterior, perfect netezi. Sute de 
apartamente au fost realizate în 
acest sistem în diferite orașe ale 
țării.

Cu un deosebit succes s-a apli
cat, începînd din anul trecut — 
mai întîi la construcția silozurilor 
de la Bucecea și Luduș, apoi la 
o serie de construcții de pe lito
ral (Mamaia și Constanța) și acum 
la București, procedeul cofrajelor 
glisante (alunecătoare). în acest

cofrajelor din aluminiu și 
— înlăturarea tencuielilor,

ful, ipsosul celular, vata minerală, 
materialele plastice poroase etc.

Fără îndoială ar mai fi multe 
de spus, spre pildă,. în legătură 
cu gama foarte variată de mate
riale moderne, avantajoase de 
construcții care se introduc pe 
șantiere, în legătură cu moderni
zarea unor materiale tradiționale 
(realizarea de cărămizi cu goluri, 
mai ușoare și mai bune izolatoa
re etc.),

Trebuie să

caz pereții se execută din beton cu 
întărire rapidă ce se toarnă în 
niște cofraje care se ridică conti
nuu, „alunecă" pe verticală. Co- 
frajul se sprijină pe însuși pere
tele turnat anterior. Ritmul con
strucției atinge indicele uimitor 
de un etaj pe zi. Concomitent, pe 
o schelă suspendată de cofrajul 
mobil, se execută lucrările de fi
nisaj ale pereților.

Desigur că astfel de procedee 
moderne sînf realizabile numai 
pe baza intensificării continue a 
mecanizării și automatizării, care 
constituie o altă direcție impor
tantă a progresului tehnic al con
strucțiilor. în cazul prefabricării, 
este vorba în primul rînd de ma
carale adecvate, care să ridice e- 
lementele, iar în cazul construc
țiilor cu cofraje glisante — de vin- 
ciuri electronidraulice, comandate 
de la un tablou central. Prin cre
area unei industrii proprii produ
cătoare de mașini de construcții, 
șantierele ndastre dispun astăzi 
de un mare parc de utilaje, care 
a permis creșterea conțjnuă a 
indicilor de mecanizare a lucră
rilor și chiar mecanizarea integra
lă a unora dintre operații.

Tehnica modernă a construcți
ilor mai urmărește în mod consec
vent reducerea greutății clădirilor, 
care are ca efecte micșorarea con
siderabilă a cantităților de mate
riale „înghițite" de lucrări și ne
cesitatea unei structuri purtătoare 
(stîlpi, planșee, fundații), mai 
mici. A realiza construcții mai u- 
șoare înseamnă deci a construi 
mai economic.

Pe ce căi se realizează aceasta? 
în primul rînd, prin introducerea 
calculului betonului armat după 
metode sovietice ce micșorează 
mult secțiunile. în al doilea rînd, 
folosirea proprieiăților fiecărui 
material în acele elemenfe 
construcții în care eficiența 
este maximă duce la o importan
tă economisire de resurse. Un 
exemplu : altădată pentru realiza
rea unei bune izolări termice se 
executa o zidire exterioară 
cărămidă de 37,5 sau chiar 
cm ; astăzi, același rezultat 
poate obține prin realizarea 
zidării exterioare de numai 
cm grosime, alcahaHS d-n b 
a™a» ca e e—«— oe -ez-saer*l

amintim că în spa
tele unor astfel de 
realizări stă munca 
neobosită a mii de 
cercetători, proiec- 
tanți, inovatori, do
cumentariști care a- 

sigură progresul continuu al teh
nicii, elaborarea celor mai înain
tate și eficiente procedee de lucru 
și că aplicarea acestora este 
rodul muncii eroice a sute
lor de mii de constructori 
din țara noastră, care știu că a 
construi mai bine, mai repede, 
mai ieftin înseamnă a grăbi în
făptuirea luminosului program tra
sat de partid pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în patria 
noastră.

despre agricultură

în
electrificare a agriculturii 
tratate In legătură directă 
nevoile producției agricole.

V. Vegheș și
C. Popescu: 

Mecanizarea și 
electrificarea 
agriculturii

Destinată muncitorilor și teh
nicienilor din agricultură 
cartea sintetizează un bo

gat volum de cunoștințe despre 
utilajul agricol și exploatarea 
rațională a parcului de mașini 
și tractoare. Cele șase capitole 
(Noțiuni generale de tehnologie 
și organe de mașini, Unelte șl 
mașini agricole de pregătirea 
solului, Motoare-tractoare, Con
strucții agricole etc.) sînt axate 
pe tematica programelor de în- 
văfămlnt pentru școlile tehnice 
de maiștri agricultori, viticultori 
și horticultori.

Problemele de mecanizare și 
electrificare a agriculturii sînt 

cu

nică trebuie aplicată (ținîn- 
du-se seamă de climă, sol și 
bineînțeles, de cultura res
pectivă). Capitole speciale se 
ocupă cu tehnica lucrărilor 
de întreținere sau de îngri
jire ale tuturor cerealelor 
păioase de toamnă si de pri
măvară, recoltarea și treie
ratul recoltei la timp, înma- 
gazinarea și păstrarea se
mințelor etc.

Lucrarea demonstrează 
clar că metodele științifice 
de cultură a cerealelor pă
ioase contribuie la ridicarea 
producției agricole.

K. Schobel și
M. Dumitru :
Mecanizarea 

lucrărilor 
creșterea porcilor

Editura c 
recent 
C-k-k.

Foto : AGERPRES

Institutul de proiectări chimice din Capitală. Aici pe toile de calc prind viață planurile 
unor noi obiective industriale

L STANESCU

Cum sprijinițiSudarea (evilor 
din polietden
Vreme îndelungată țevile din 

polietilen nu și-au găsit aplicare 
pentru unicul motiv că ele nu pu
teau fi sudate.

Colaboratorii Biroului central de 
proiectare de pe lîrigă Direcția 
pentru industria chimică, a silica- 
ților și ceramicei aparțihînd de 
Consiliul economiei naționale al 
R, S. S. Letone au elaborat două 
procedee de sudură a unor astfel 
de țevi.

Unul dintre procedee se
zează cu ajutorul unui aparat elec
tronic. El trimite impulsuri elec
trice la o spirală subțire de sirmă 
care rămîne la locul de contact. 
Aparatul este comandat pe baza 
unui program, iar după trecerea 
uftui anumit interval de timo, apa
ratul este decuplat automat

Un al doilea procedeu 
top re s oerficială,

producția anului viitor ?
Pretutindeni in laboratoare

le Institutului de Mecar.câ A- 
p’icată „Traian Vuia' se des
fășoară o trie acti 
fică în vedere
unor importante prob: 
nice.

I-am rugat p 
tători să ne ep-. 
nă producția ar

Al. Priadcencu:
Agrotehnica 

cerealelor păioase

Pornind de la adevărul 
verificat de practică că 
îmbunătățirea continuă 

a agrotehnicii duce la spori
rea producției agricole, la 
întărirea economiei naționale 
și, implicit, la creșterea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii, autorul, ing. Al. 
Priadcencu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. 
popularizează în această lu
crare experiența avansată 
privind agrotehnica cereale
lor păioase.

Utilizînd exemple conclu
dente autorul arată care sînt 
cele mai bune soiuri de 
cereale păioase, ce agroteh-

agro-silvică a tipărit 
t lucrarea Iui K. 

Schobel și M. Dumi'tru 
prezintă în mod am- 
căile de mecanizare

care 
piu 
a lucrărilor într-o importantă ra
mură a zootehniei : creșterea 
porcilor. Autorii Srată că meca
nizarea proceselor de producție 
îh fermele de porci este direct 
influențată de alegerea acelor 
mijloace de mecanizare care să 
respecte cerințele zooigienice 
impuse. Ca atare, autorii pre
zintă succint soluții avan
tajoase în legătură cu me
canizarea pregătirii nutrețurilor, 
transportul și distribuirea lor, 
adăparea porcilor, condiționarea 
aerului în adăposturile de porci, 
întreținerea animalelor și adă
posturilor și evacuarea gunoiu
lui dă grajd.

Un capitol special e destinat 
alegerii utilajelor pentru meca
nizarea lucrărilor în construcțiile 
zootehnice.

A. N.

scară industrială. Cercetările 
noastre urmăresc utilizarea ra
țională din punct de vedere 
economic a cuțitelor în vede
rea reducerii consumurilor de 
materiale, de scule și a ridi
cării productivității muncii.

Paralel cu aceste cercetări, 
laboratorul nostru urmărește 
în prezent crearea bazei ma
teriale necesare cercetării ex
perimentale a aparatelor utili
zate in sistemele de acționare 
hidraulică a mașinilor-unelte. 
Prin această acțiune vom con
tribui pe măsura posibilități
lor noastre la traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
partid în legătură cu introdu- 

tornati-

Ancheta noastră 
în rîndurile unor 

cercetători 
de la Institutul 

de Mecanică Aplicatăreali-

Pclccudi Cristian

. ■

de
sa

pă pe șerpi și acești țîrițari 
contaminează apoi mamifere
le, în special caii.uctoare și, în acest mod, 

rljine concret producția 
i viitor.

tn c'.ca

Unde își „petrec” virusurile iarna

din

iiîi

Drdfțhiccscu Diaiinc
cerceîâîoi

ii rea- 
nevci 
între
be ne- 
că pe

dca'e
frul că comanda și aparatul de 
uscat demarează automat. Aerul 
este comprimat cu a/utorul unui 
compresor.

noastre au 
importante eco-

“>~e Rez 
castre s

em * 
i Meta 
setarea

sena; a. 
z-huze &

V de au
VLeA-rn

ÎVÎTXi -
cuUrea cuptoarele; de klin 
free ce vor fi construite la fa 
•rocile rominesti de ciment 
ex. care aduc ccntr.ouț 
le la rezolvarea unor 
ale industriei noastre, 
prinderile și institutele 
fiecare au confirmat 

cercetărilor
real_zate

ml-rar

Numeroase boli produse de 
virusuri sînt boli de sezon. 
Medicii se întreabă de multă 
vreme ce se întîmplă cu viru
surile în timpul perioadelor 
cînd acestea nu se manifestă. 
Cercetări recente scot în evi
dență cicluri biologice foarte 
curioase.

în Munții Stîncoși, de pildă, 
virusul encefaiomielitei ecvine 
și-ar petrece iarna în corpuri
le șerpilor care hibernează. La 
trezirea acestora, virusul in
fectează listării rare U intea-

Dispozitiv 
pentru uscarea 

aerului
Constructorii de mașini, din 

Azerbaidjan au realizat uri aparat 
transportabil pentru uscarea aeru
lui, care poate fi instalat cu ușu- 

cesc-
c»s>e-a

<-e d; 
uneori

vederea sprijinirii reali
zării plar.kjui tehnic de stat 
oe anul 1982. colectivele eecți- 
e: noastre și-au propus să ela
boreze metode noi de calcul 

entry introducerea unui nou 
P de c.ptoc de klinker care 
a avea o greutate mai mica, o 
rz.stentâ mărită și condiții de 

exploatare superioare. De ase
menea vor fi propuse uzinelor 
constructoare de autobuze și 
camioane din țară, raționali
zări ale construcției caroserii
lor, privind reducerea greută
ții lor. mărirea indicilor de 
confort și a altor indici cali
tativi. De altfel și secția de 
aeromecanică se ocupă de stu
diul aerodinamic al caroserii
lor de autobuze. Vom stărui ca 
pe baza lucrărilor elaborate de 
specialiști să se introducă in 
normele obligatorii de omolo
gare a autobuzelor încercările 
tenscmetrice (ceea ce va con
duce la ridicarea calității lor).

Colectivul nostru este hotă- 
rit să elaboreze înainte de ter
men studiile destinate uzinelor

s 
<î*_zce 
«000 bi 
tele cerci 
valorificate 
viitor la U 
din Birlad

Pe iinia introducerii 
cii noi in industrie. im; 
sarcină trasată ce Dirertr 
Congresului al Ul-lea al pa 
dului. laboratorul nostru 1 
tinuă cercetările prir-.nd aș- 
chierea oțelurilor rominaștt

Lucrăm in prezent la defini
tivarea cercetară regimurilor 
de așch’lere a oțelurilor car
bon rominești. Prin această 
lucrare se ver pune la dispo
ziția întreprinderilor indus
triale datele -ecesare stabilirii 
geometriei optirr 
de strung, 
mice 
utile 
nilor 
1962, 
ce țări 
uzine pentru aplicarea lor pe

a cuțitelor 
a vitezelor econo- 

de strunjire și a puterii 
pentru antrenarea mași- 
unelte. In cursul anului 
rezultatele acestor cer- 

vor fi transmise unor

Radioîoiescopul sovietic dl Centrului radioastronorJiic
bedev’’ cin cadrai Academiei de Științe U.R.S.S. cu care 
oamenii de științăxsovietici eiectuează observații asupra 

radiațiilor Lunii și ale planetelor sistemului solar 
Foto : TASS MOSCOVA

în laborator^ Nisipuri zburătoare • Clima de pe Marte
riim într-o epocă 
in care se reali
zează, în fața ochi
lor noștri cele mai 
fantastice minuni 
din basme. Toate

aceste succese excepționale ale 
științei nu ar putea exista, se 
înțelege, fără un număr uriaș 
de experiențe de laborator 
care verifică ipotezele cele 
mal îndrăznețe.

Tocmai în acest domeniu 
deosebit de interesant, pe tă- 
rîmul experiențelor științi
fice, savanții sovietici abor
dează probleme fundamentale 
ale științei contemporane, rea- 
lizînd experiențe unice prin 
uriașa lor valoare științifică.

Să trecem în revistă doar 
unele din aceste lucrări de 
laborator, efectuate de savan
ții sovietici în ultimul timp.

Furtuna ♦♦♦ captivă
Imaginați-vă un grup de 

oameni de știință aplecați, în 
laborator, asupra unei teribile... 
furtuni din deșert.

Vi se pare curios ? Cu 
toate acestea, într-un mare in
stitut din Turkmenia, special 
înființat în acest scop, savan
ții studiază în mod curent 
captarea vîrtejului de nisip.

Problema care și-au pus-o

savanții sovietici de la acest 
institut din Republica Turk
mens, pe teritoriul căreia Se 
află marele pustiu Kara-Kum, 
este următoarea: nu ar putea 
oare omul să supună voinței 
sale nisipurile din deșert ?

Dar să urmărim experiența 
pasionantă din laborator.

Se aude vuietul finturilâr 
care mișcă nisipurile. Totuși 
nu este vreun pericol; aici 
este vorba doar de o furtună 
captivă, limitată la spațiul 
din interiorul unui tunel aero
dinamic, dar care reproduce, 
la scară micșorată, toate ca
racteristicile unui cataclism 
natural din deșert. Aparate 
speciale înregistrează în per
manență viteza curentului de 
aer, cantitatea de nisip trans
portată de vînt, repartizarea 
nisipurilor pe suprafață și 
după înălțime. In instalația 
aerodinamică sînt montate di
verse machete de mărimea 
unor jucării: schele petroli
fere, clădiri, drumuri, canale.

După ce timpul stabilit a 
trecut se comandă încetarea 
furtunii. Compresoarele sint 
oprite și specialiștii pornesc să 
cerceteze cu toată minuțiozi
tatea urmările catastrofei, 
adică unde, în ce direcție și 
în ce cantitate s-a îngrămădit 
nisipul, care este repartizarea

dunelor in funcție de direcția 
și intensitatea viatului etc 1

In ce constă de fapt în
semnătatea acestor expe
riențe ? La această între
bare a răspuns recent directo
rul acestui institut, Agagian 
Babaev.

Pentru Republica Turkmenă, 
a arătat omul de știință sovie
tic, valorificarea terenurilor

litațile și intre prinderile sau 
construcțiile industriale.

Experiențele efectuată au 
demonstrat ca. barierele de 
pietriș așezate in calea nisipu
rilor permit îndreptarea aces
tora în direcția necesară. In a- 
fară de aceasta se studiază 
metodele de consolidare ale 
nisipurilor in vederea trans-

Diferite aparate creează 
aici condiții cu totul neobiș
nuite pentru noi, locuitorii 
Pământului. Acul indicator al 
unuia dintre aparate ne infor
mează că in interiorul aces
tuia s-a creat o temperatură 
de minus 190 de grade. Un 
asemenea ger este mai mare 
chiar decit acel de pe supra
fața Lunii sau de pe Jupiter.

DIN REALIZĂRILE ȘTIINȚEI SOVIETICE

nisipoase constituie una din 
cele mai importante probleme 
economice. Intr-adevăr, în 
Turkmenia o uriașă parte a 
teritoriului revine deșertului. 
A trezi la Viață nisipurile ste
rile și a transforma deșertul 
într-o oază înfloritoare, iată 
unul din obiectivele oamenilor 
de știință sovietici în lupta 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor planuri elaborate de 
P.C.U.S. pentru înflorirea con
tinuă a, Uniunii Sovietice. Cu 
ajutorul tunelului aerodinamic 
se caută cele mai bune metode 
de dirijare a migrațiunilor ni
sipurilor în așa fel incit să nu 
se pericliteze plantațiile, loca-

formării acestor terenuri în 
noi pășuni fertile.

Iată doar cite va rezultate 
obținute în urma experiențe
lor cu furtuna captivă, expe
riențe care vor conduce fără 
îndoială la înfăptuirea unui 
vis vechi al omenirii: trans
formarea deșerturilor în ogoare 
roditoare și grădini înflori
toare,

Peripețiile unei omizi 
în ««« Lună

Așa și-a intitulat de curînd 
reportajul un colaborator ști
ințific al radiodifuziunii so
vietice care l-a vizitat pe pro
fesorul Lev Lozinski în... labo
ratorul său cosmic.

Intr-un alt aparat, atmosfera 
este atit de rarefiată incit 
manometrul de mercur indică 
o presiune de numai 3—4 mm. 
Aerul din acest aparat nu con
ține mai mult oxigen decit at
mosfera planetei Marte. In
tr-un alt aparat s-a realizat 
un spațiu străbătut de puter
nice radiații solare, care nu a- 
jung pe planeta noastră.

Cu ajutorul unor experiențe 
deosebit de ingenioase, in a- 
cest laborator din Leningrad, 
se cercetează una din cele mai 
pasionante probleme ale ști
inței : posibilitatea existenței 
vieții în afara Pământului. 
Aici Se poate urmări „ca în 
palmă” cum se simte o celulă 
vie sau chiar un organism viu

in condițiile climei de Lună 
sau de pe o altă planetă. Se 
știe că in Lună, în timpul 
nopții, suprafața se răcește 
pînă la 150 grade sub zero. 
La o asemenea temperatură 
scăzută s-ar părea că nici o 
viețuitoare nu poate rezista. 
Dar savantul Lev Lozinski a 
demonstrat contrariul.

Să urmărim una din ului
toarele sale experiențe.

Cu o pensetă omul de știință 
ia o omidă a moliei porumbu
lui și o introduce într-o epru- 
betă. Aparatura este apoi pusă 
în funcțiune. In termostat, o- 
mida începe călătoria ei fan
tastică în împărăția frigului. 
Temperatura din rezervorul 
Cilindric scade treptat pînă la 
190 grade sub zero. Omida din 
fundul eprubetei este amorțită. 
Ea seamănă acum cu un tur- 
țure de gheață și te aștepți să 
se spargă in zeci de cristale 
minuscule. S-ar părea că nici 
o forță din lume nu o mai 
poate readuce la viață. Dar 
experiența încă nu s-a termi
nat.

Savantul scoate omida din 
eprubetă și îi dă posibilitatea 
să revină la temperatura nor
mală. Și atunci, sub ochii noș
tri uluiți, se petrece un adevă
rat miracol: omida reînvie 1

In eprubetă, explică profe
sorul Lozinski, nu se află o 
omidă oarecare, ci una căre a 
fost călită treptat in nume
roase experiențe anterioare, cu 
alte cuvinte o omidă care a 
fost supusă condițiilor de a- 
daptare. Timp de cîteva luni 
ea a fost deprinsă cu un aer 
tot mai mare. In consecință ea 
nu a pierit nici in condițiile 
unui ger cu totul neobișnuit. 
In felul acesta, adică in urma 
unor experiențe similare se 
știe în prezent că organismele 
antrenate pot rezista nu nu
mai la frig dar și la mari 
temperaturi, la umidități exce
sive ori la lipsă de oxigen.

Creind în laborator condiții 
care se apropie de cele exis
tente pe planeta Marte, biolo
gii au stabilit că multe micro
organisme terestre, mai ales 
cele deprinse cu viața din de
șert, se dezvoltă bine în condi
ții care reproduc pe cele din 
Marte. Cosmobiologia, una din 
cele mai tinere științe, are no
bila sarcină de a da un răs
puns la multiplele probleme 
pe care și le pun oamenii de 
știință sovietici care au obți
nut pînă în prezent succese 
excepționale pe drumul cuce
ririi Cosmosului.

Ing. I. IONESCU

Segment de piston 
de o fabricație nană

La Uzina „Lsnin" din Mi- 
ciurinsk se fabrică segmenți 
de piston din Inele de Oțel, 
ceea ce sporește de două ori 
durata funcționării lor în com
parație cu cei din inele de 
fontă.

Segmenții de piston
inele de oțel sînt alcătuiți din 
elemente separate.

Aparat din poroplast 
pentru mineri

O problemă extrem de com
plexă o constituie combaterea 
prafului ih minele de minereu, la 
morile de ciment etc.

Pentru acești muncitori, specia
liștii Institutului de cercetări știin
țifice pentru exploatări miniere 
din U.R.S.S, au creat un aparat 
pentru respirat, ușor și sigur, care 
asigură transportarea la plămîni a 
aerului fără praf.

Aparatul este format dintr-o se- 
mimască conică, dintr-un material 
sintetic foarte ușor — pOroplasful. 
Poroplastul este mai ușor decit 
pluta. Acest lucru permite micșo
rarea de 30 de ori a greutății 
aparatului, în comparație cu măș
tile cu filtru folosite pînă în pre
zent.

Uzina de gasobenzen de la 
Karaganda, R.S.S. Azerbai- 
djeană, intrata de curînd 
în producție și care va ali
menta cu materie primă in
dustria chimică și înde
osebi, Combinatul petro
chimic și uzina de cauciuc 
sintetic în curs de construc

ție la Sumgait

Foto: TASS-MOSCOVA
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Ridicarea calificării tinerilor
o problemă centrală a muncii

de organizație
xista o vreme cînd 
poștașul aducea U- 

,7 Noiem- 
din Craiova 

scrisori

acestor 
U.TJd. 
munca 

organi-

iâr.le

zinelor 
brie' 
destule 
prin care benefi

ciarii criticau calitatea unor 
produse. Același om cu geanta 
plină, vine și acum. Oamenii 
îl primesc însă binevoitori 
iar la registratură se găsește 
întotdeauna un scaun liber.

Pentru calitatea mașinilor și 
uneltelor ce se produc aici, 
poștașul aduce deseori acum 
scrisori de mulțumire din par
tea beneficiarilor.

Grapa stelată, tocătoarea me
canică de nutreț, tăvălugul 
inelar, etc. iată ce fel de 
produse iau zilnic drumul a- 
griculturii. Și calitatea a- 
cestor produse nu le este indi
ferentă muncitorilor, vîrstnici 
sau tineri, din Uzinele „7 No
iembrie". Tinerii, urmînd e- 
xemplul comuniștilor, văd în 
lupta pentru calitate o pro
blemă de conștiință socială, 
de înaltă etică muncitorească, 
lată de pe ce poziții s-au pur
tat discuțiile în conferința or
ganizației U.T.M. pentru darea 
de seamă și alegeri, care a 
avut loc săptămîna trecută.

Cîteva cifre cuprinse în da
rea de seamă, concretizează, 
ca o concluzie edificatoare 
rezultatul efortului depus de 
tineri în producție alături de 
vîrstnici. Pe primele trei tri
mestre ale anului, producția 
globală a întreprinderii a fost 
îndeplinită în proporție de 
101,8 la sută iar productivi
tatea muncii a crescut cu 2 la 
sută ; a fost îndeplinită, de a- 
semenea sarcina reducerii 
prețului de cost iar calitatea 
produselor răspunde de la o 
zi la alta și mai mult exigen
țelor sporire ale beneficiarilor.

Analizînd contribuția tine
retului la obținerea 
rezultate, conferința 
a scos în evidență 
bună desfășurată de _ 
zația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, pentru 
creșterea răspunderii politice 
a utemiștilor față de calitatea 
produselor. Mai mulți dele
gați la conferință printre care 
și Dumitru Gherase. Ion Cir- 
lea. Ian Pir.oiea. Ilie Mibuț. 
au arătat că adunările ge
nerale U-TA4 in care s-a dis
cutat despre mini intrepric- 
derii lor producătoare oe ma
șini agr.ccle în obținerea uxxr 
reeoi:
despre ca.-tatea produselor 
— o chestiune de conștiință 
și onoare muncitorească, în- 
vățămîntul politic unde au 
fost studiate anul trecut Do
cumentele celui de-al III-lea 
Congres al Partidului au avut 
un efect pozitiv în mobiliza
rea tineretului la realizarea 
unor produse de cea mai 
bună calitate

Raidurile făcute de posturi
le utemiste de control au su
gerat brigăzilor de procurile 
ale tineretului, unor sectoare, 
posibilități concrete de creș
tere a productivității muncii, 
de ieftinire a prețului de cost 
și de realizare a unor produse 
cu un indice calitativ superior.

Munca politică desfășurată 
de organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, in rîndul tineretului, 
a avut ca urmare creșterea 
conștiinței și responsabilității 
tineretului față de calitatea 
produselor întreprinderii, dez
voltarea atitudinii socialiste 
față de muncă, a spiritului 
inovator. Aproape jumătate 
din totalul inovațiilor propu
se în ultimele luni aparțin 
tinerilor. Majoritatea dintre 
acestea au ca scop îmbunătă
țirea calității produselor, a 
caracteristicilor tehnice de 
exploatare a fiecărui produs 
în parte. Bunu Dumitru a 
propus un dispozitiv ingenios 
pentru tocătoarea mecanică 
care duce la creșterea calității 
acestei mașini, a productivită- 
ții muncii, la reducerea pre
țului ei de cost. Tinerii de la 
serviciul tehnic au adus o în
semnată contribuție la îmbu
nătățirea caracteristicilor teh; 
nice de exploatare ale grapei 
stelate (i s-a redus greutatea 
cu 20 la sut§) etc.

Dar noțiunea de calitate — 
s-a arătat în conferință — 
poartă cu ea cerința unei 
perfecționări continue a me
seriei, cerința ridicării gradu
lui de calificare al fiecărui 
muncitor la nivelul produc
ției actuale. Iată de ce și

S-au făcut filme despre buni 
sportivi, lată unul despre buni 
spectatori. Sau mai precis, despre 
cum ar trebui să fie bunii supor
teri pentru ca entuziasmul lor, une
ori cam exagerat, să nu ducă la 
încurcături cu colegii de birou, cu 
knevasta, cu instituțiile de asistență 
medicală ori cu organele de dis
ciplină publică. Recenta comedie 
a Studiourilor din Bratislava co
mentează într-un vioi limbaj cine
matografic atitudinea unora dintre 
milioanele de spectatori care 
populează cu frenezie, în fie
care duminică, marile stadioane, 
Parcă pentru asemenea pasiuni 
mai există limite calendaristice I 
Un meci se poate desfășura tot 
atît de bine și lunea, cînd soția 
te crede într-o importantă ședință 
de lucru și abia îndrăznește, timid, 
să te roage ca ia înapoiere „să 
cumperi un kilogram de roșii". Dar 
nu știi cum se înfimplă, amețit de 
rezultatele meciului (și de paha
rele ciocnite din oură „solidari
tate' cu suporteri' echipei prefe
rate) că te întorci acasă prea tîr- 
ziu și ești silit să renunți la gar
nitura estivală.

„Cît muncește bietul om I" îl 
deplînge sofia. In cadrul imediat 

| următor, îl descoperim pe soț, in 

Gheorghe Dragu și Savu Nis- 
tor și loan Dumitru și nume
roși alți vorbitori au analizat 
cu multă exigență activitatea 
comitetului U.T.M., a organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
secții pentru sprijinirea tine
retului în ridicarea calificării 
sale profesionale.

Conferința a apreciat faptul 
că comitetul U.T.M., sub di
recta conducere a comitetului 
de partid, și într-o strînsă co
laborare cu comitetul sindi
catului și conducerea 
prinderii, a luat o s 
de măsuri în această 
vință. în toate cele 
sectoare principale (turnăto
rie, prelucrare și montaj) au 
fost organizate cursuri de ri
dicare a calificării profesio
nale. în sectorul forje — 
spunea Gheorghe Dumitru — 
eficacitatea cursului de ridi

între- 
seamă 

i pri- 
trei

Pe marginea conferinței de dare 
de seamă și alegeri a organizației 

U. T. M. de la Uzinele 
„7 Noiembrie “-Craiova

care a calificării profesionale 
se concretizează în produsele 
din ce în ce mai bune pe 
care le dăm, în faptul că 32 
de tineri au fost trecuți în 
clase de salarizare superioa
re. Cursul și-a atins scopul 
pentru că a ținut seama de 
specificul muncii noastre, de 
nivelul de pregătire a tine
rilor.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul în conferință au a- 
preciat, de asemenea, inițiativa 
comitetului U.TAI. ca săptă- 
minal tinerii tehnicieni să țină 
cu brigăzile de producție ale 
tineretului ore tennice. In bri
găzile de la turnătorie, de 
pildă, in orele tehnice s-au a- 
nalizat căile practice pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor. în conferință 
s-a apreciat, de asemenea, mă
sura luată pentru a se înființa 
biblioteci tehnice volante pe 
sector, pnerea unui număr de 
ci— te*-*- r je cu caracter tehnic 

bine,

sene, învață sa o sxap 
E mesena ta. Asta 
ajuta sâ muncești mai 
să te maturizezi, să gindești 
mai profund. Să nu uităm to
varăși — și cuvintele comu
nistului Virgil Călinoiu, direc
torul întreprinderii răsunară 
cu limpezime în sală — că a 
fi constructorul orînduirii noa
stre socialiste înseamnă să fii 
nn om bine pregătit Fiecare 
trebuie să-și stăpinească cit 
mai bine meseria. Un cîrpaci 
nu poate să faca un hx i a butt 
Cel mult să clipească frumos. 
Aki in uzină construim ma
șini pe care țăranii bătrâni nu 
le-au visat niciodată. Iată de 
ce nu vrem să avem cirpaci 
în meserie. Or, nu toți tine
rii de la noi se pot lăuda că 
fac tot ce le stă în putință 
pentru a se perfecționa în me
serie.

— Cele mai multe din mă
surile luate în privința spriji
nirii ridicării calificării tine
rilor sînt bune — spunea în 
cuvîntul său Gheorghe Dragu, 
lăcătuș în sectorul III Bucovăț. 
Din păcate însă măsurile nu 
se îndeplinesc singure. Și la 
noi a fost înființat un curs 
de ridicare a calificării, dar 
după 2-3 lecții el s-a desfiin
țat pentru că la acest curs 
au fost îngrămădiți tineri cu 
profesiuni diferite și cu un 
nivel de calificare diferit, iar 
cursul — cu toată bunăvoința 
lectorului — nu a putut să sa
tisfacă necesitățile.

— Acest neajuns s-ar fi în
dreptat — a continuat aceeași 
idee Savu Nistor — dacă or
ganizația de bază U.T.M. din 
sector s-ar fi ocupat cu răs
pundere de această problemă. 
Nu este suficient numai să ții 
la deschiderea cursului o cu- 
vîntare despre importanța lui 
— cum a făcut secretarul 
U.T.M. — trebuie să și urmă
rești dacă acesta răspunde în 
mod practic necesităților, 
dacă e eficient. Dar în nici o 
ședință de comitet sau adu-

„Speeta to ti în o /sa id“
mijlocul stadionului, în cadrul 
„Programului suplimentar", exul- 
tînd de fericire pentru un gol 
bine marcat. Oare cît va mai
dura ședința î — se întreabă a-
casă îngrijorată femeia. „Pînă
'n zori, pînă în zori" redă 
cadrul următor refrenul unui cin-
tec vesel, de chef, pe care-l cînfa 
bine dispus cu amicii, soțul „sur
menat". Cum de nu pot înțelege 
nevestele că în asemenea situații 
nu-ți poți „trăda" colegii, nu te 
poți „rupe de colectiv" I întreg 
montajul acestei izbutite comedii 
(imaginile — replici ce se succed 
alert, ca într-o agreabilă conver
sație intimă) ironizează cu multă 
vervă exagerarea — pînă la ridi
col — a pasiunii fotbalistice care 
la urma urmei — n-ar fi atît un 
motiv de îngrijorare, cît unul de 
haz, dacă... Pe acesf „dacă", pro
vocator de multe peripeții cu tîlc, 
scenaristul construiește canavaua 
de situații comice ; regizorul le 
îmbogățește, uzînd de detalii ale 
planului doi, atît de familiare a- 

nare generală U.T.M. lucrul 
acesta nu s-a analizat.

Cu deosebită atenție au as
cultat participanții la confe
rință cuvîntul tovarășului Ma
rin Voicea, secretarul comite
tului de partid. Făcînd o te
meinică analiză a muncii po
litice desfășurate de organiza
ția U.T.M. pentru educarea 
comunistă a tineretului, pen
tru creșterea aportului aces
tuia la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, și el a subliniat im
portanța deosebită a ridicării 
continue a calificării profesio
nale a tinerilor. „Aceasta — 
a spus el — este o activitate 
politică. Paralel cu munca de 
ridicare a calificării noi tre
buie să explicăm mai mult ti
nerilor importanța deosebită a 
mașinilor pe care le produ
cem pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid în 

vederea creșterii producției a- 
gricole la hectar. înțelegînd și 
mai profund scopul producției 
noastre, tinerii vor privi cu 
și mai multă răspundere 
munca lor, vor da și mai multă 
atenție perfecționării califică
rii lor — condiție deosebit de 
importantă pentru ridicarea 
continuă a indicelui de cali
tate al produselor noastre.

Pe baza propunerilor făcute 
de participanții la conferință, 
a propunerilor reieșite din 
darea de seamă și proiectul de 
hotărîri, conferința a adoptat 
o seamă de hotărîri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
de educare politică a tinerilor, 
de mobilizare a acestora la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid. Redăm cîteva din ho- 
tăririle luate referitoare la 
creșterea aportului tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii: con
ferința a aprobat cu entuziasm 
propunerea directorului intre- 
prinderii ca tinerii, alături de 
top muncitorii, să-și mărească 
eforturile pentru ca planul de 
producție pe 1961 să fie înde
plinit în 11 luni.

în vederea creșterii contri
buției tineretului la îndeplini
rea planului de producție pe 
anul 1962, conferința a hotă- 
rît ca organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprindere^ sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, să desfășoare o susți
nută muncă politică pentru a 
se extinde în rîndul tinerilor 
de la turnătorie metoda for
mării mecanice și a generaliza 
inițiativa înlocuirii lianților 
minerali : să organizeze în co
laborare cu comitetul organi
zației de sindicat consfătuiri 
și schimburi de experiență 
care să ducă la generalizarea 
experienței în muncă a frun
tașilor, a metodelor folosite de 
inovatori etd. Toate acestea și 
alte măsuri care au fost adop
tate au menirea de a mobiliza 
și mai activ pe tineri pentru 
ca în anul care vine fiecare 
tînăr să-și depășească sarcinile 
de plan cu 3 la sută ; să asi
gure la produsele la care lu
crează o reducere a prețului de 
cost peste sarcina planificată 
cu 1,5 la sută, și o creștere a 
productivității muncii cu 1,5 
la sută peste sarcina de plan.

Comitetul U.T.M., în colabo
rare cu comitetul sindicatului 
și cercul A.S.I.T. din între
prindere, va organiza lunar 
la cabinetul tehnic o după-a- 
miază a tînărului inovator 
unde se vor dezbate cele mai 
interesante inovații și raționa
lizări ; va asigura să se țină 
la cabinetul tehnic un ciclu 
de conferințe despre cele 
mai importante procedee teh
nice ; va organiza concursuri 
pe meserii „Cine știe meserie, 
răspunde" etc. în scopul dez
voltării mișcării de inovații și 
raționalizări în rîndul tinere
tului.

In vederea ridicării indicilor 
de calitate al produselor reali- 

maiorilor de fotbal Incit unii spec
tatori din sală, se uită atent pe 
ecran : nu cumva se descoperă în 
tribuna filmată strigînd de bucu
rie ori afingîndu-și „discret" ve
cinii care nu fin cu echipa prefe

rată ?... Apoi sînt actorii. Buni ac
tori de comedie, cu chipuri mo
bile și nostime, variate ca tipolo
gie dar unice ca reacții „spor- 
tiste". Ei alcătuiesc grupul celor 
trei atît de îndrăgostiți de minge 
încît aproape îi simți că uită cum 
îi cheamă cînd ajung pe stadion 
Sau numai cînd aud de stadion, 
de un meci „colosal" care le o-

Oiă de desen la clasa a

cursurile de ridicarea 
ce se vor organiza. 
U.T.M. va trebui să 
conducerii între- 
iaființarea unor

zate de tineri, conferința a ho- 
tărît ca organizațiile de bază 
U.T.M., comitetul U.T.M. pe 
întreprindere, să dea mai mare 
atenție sprijinirii tineretului în 
munca de ridicare a calificării 
profesionale. Pentru aceasta se 
va discuta în adunări gene
rale U.T.M. importanța ridică
rii calificării profesionale a ti
nerilor, se va mobiliza tinere
tul la 
calificării 
Comitetul 
propună 
prinderii 
cursuri de ridicare a califică
rii, diferențiate pe profesii și 
grad de calificare ; organizarea 
unui cerc de studiu pentru ti
nerii ingineri, tehnicieni, mai
ștri ; la turnătorie, mecanică 
și montaj să se organizeze cite 
un cerc de studiere a expe
rienței înaintate. Comitetul 
U.T.M. va mobiliza tinerii teh
nicieni, ingineri și maiștri care 
să ajute la întocmirea progra
melor analitice ale cursurilor, 
a tematicii cercurilor de stu
diere a experienței înaintate, 
să ajute efectiv la desfășura
rea în cele mai bune condiți- 
uni a activității acestor forme 
de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor. Conferința a 
obligat totodată comitetul 
U.T.M., comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. ca, pe
riodic, în ședințele lor, în adu
nări generale să se analizeze 
felul în care tinerii participă 
la aceste 
aplică în 
cumulate 
ridicarea
creșterea 
produselor, a 
muncii și reducerea prețului 
de cost.

Conferința a hotărit, de ase
menea, ca. sfătuindu-se cu 
conducerea întreprinderii, co
mitetul U.T.M. să ia măsurile 
necesare pentru înființarea a 
încă 7 brigăzi de producție ale 
tineretului în sectoarele meca
nic și montaj, a stabilit o sea
mă de măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității postu
rilor utemiste de control etc.

Rămîne acum în sarcina co
mitetului U.T.M. de-a asigura 
ca aceste hotărîri bogate și 
concrete să prindă viață cît 
mai curînd.

cursuri, studiază și 
viață cunoștințele a- 
în diferite forme de 

calificării pentru 
continuă a calității 

productivității

PETRU ISPAS

In Munții Gurghiului, la sectorul de exploatare forestieră 
Fătăciunița. Secretarul comitetului U.T.M., Mihail Mareș, 
discută cu tinerii funiculariști pe marginea ultimelor eveni

mente internaționale.

cupă — cu zile întregi înainte — 
toate gîndurile, toate sentimen
tele. Da, da „sentimentele", nu 
trebuie să se mire cei care încă 
n-au fost contaminați de „micro
bul" fotbalului, pentru că sînt unii

care-și sacrifică chiar întîlnirea cu 
iubita, ori liniștea casei, dacă e 
in joc, „onoarea", „datoria" de 
suporter.

Se ride cu plăcere la scena de 
la operă, ori la cea din excursie, 
cînd bietul soț „suferă" cu ade
vărat pentru că nu-i prezent în 
clipa aceea pe stadion. Treptat, 
el ajunge să nu cunoască nici o

Noi succese în întrecerea socialistă
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru). — Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, co
lectivul fabricii de plăci aglo
merate din cadrul Combinatu
lui pentru industrializarea 
lemnului din Brăila obține zi 
de zi noi succese în producție. 
De la începutul anului și pină 
în ziua de 30 octombrie (in
clusiv), colectivul întreprin
derii a dat peste plan 1080 
tone plăci PAL, (262 tone au 
fost realizate în perioada 1-30 
octombrie ax.), cantitate din 
care se pot confecționa peste 
4000 de garnituri de mobilă. 
In afară de aceste rezultate 
colectivul fabricii a avut per
manent în atenția sa îmbună
tățirea calității produselor. A- 
cestea sînt mai rezistente la 
șocuri și umiditate, aspectul 
lor a devenit mult mai plăcut. 
Utemiști cum sînt Alexandru 
Nicolae, Verbinschi Aurel, 
Gheorghe Ștefan, Anghel Sto- 
ian și Turcu Radu 
din plin contribuția 
obținerea acestor
Dînd o atenție deosebită și 
acțiunii de economisire a ma
terialelor și materiei prime, co
lectivul fabricii a realizat eco
nomii suplimentare în valoare

au adus 
lor la 
succese.

Foto : F. EUGEN 

altă bucurie spirituală, să se unila- 
leralizeze într-atît încît nevasta e 
pe punctul de a-I părăsi...

Realizatorii comediei „Specta
tori în ofsaid" urmăresc și un alt 
simptom îngrijorător în „boala" res
pectivă : neglijarea producției. O 
foarte reușită secvență este aceea 
din biroul desenatorilor; eroii 
noștri, cuprinși de panică fiindcă 
nu au bilete pentru meciul de du
minică recurg la cele mai năstruș
nice soluții ce culminează cu 
„chiulul". Cum ? Prin formula „cla
sică", școlărească a temperaturii 
provocate cu cretă (la care se a- 
daugă aici elemente noi : săpunul 
și cafeaua). E păcat însă că sce
nariștii repetă „trucul" pe par
cursul filmului, scăzind hazul 
scenei.

Intr-un amical meci susținut cu 
spectatorul, cineastul îl prinde în 
„ofsaid" — și-i fluieră discret — 
în calitate de arbitru, semnalul de 
alarmă : Fii atent I parcă i-ar 
spune : ce e prea mult, strică. Ii 
dăunează lui (cînd se sustrage 

de peste 600.000 lei. Colectivul 
fabricii PAL Brăila este hotă- 
rit să-și îndeplinească sarci
nile de pian pe acest an cit mai
din timp posibil.

trecut două 
luni de școală ia 
seral. în fiecare 
zi semnalele si
renelor anunță, ca 
deobicei, sfîrșitul 

celor opt ore de producție. 
Părăsind locurile lor de mun
că însă, un mare număr de 
tineri muncitori de la Uzinele 
„23 August", „Republica", 
I.O.R., Fabrica de spirt, „Elec
tronica" și din alte întreprin
deri apropiate din Capitală nu 
se mai îndreaptă, ca deobicei, 
spre casă. De două luni a de
venit o obișnuință pentru ei 
ca după orele de muncă să 
meargă la școală — la Școa
la medie serală a Uzinelor „23 
August".

— Noul an școlar a început 
și aici, ca dealtfel în toate 
școlile din țară, în condiții 
bune, ne spune tov. Ion Po
pescu, directorul școlii. Con
ducerile uzinelor s-au îngrijit 
de repararea mobilierului, de 
curățenia generală a școlii așa 
încît la începutul anului totul 
era în ordine.

Avem aproape 1.200 de elevi. 
Cei mai mulți sînt tineri 
muncitori ai uzinelor care ne 
patronează. 16 din cele 30 de 
clase de elevi cu care funcțio
nează școala își desfășoară 
cursurile pe două și trei 
schimburi. Restul elevilor — 
muncitori au cursuri numai 
după-amiaza. De comun acord
cu conducerile uzinelor am

Fier vechi — oțelăriilor patriei

Au colectat 2200 tone
Tinerii laminoriști din ca

drul celor 4 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică de la la
minorul 800 mm — Combina
tul siderurgic Hunedoara s-au 
angajat să colecteze în acest 
an 980 tone fier vechi.

Acest angajament a fost de 
mult îndeplinit și chiar depă-

In primele nouă

Alăfuri de întregul colectiv ti
nerii de la Uzina metalurgică din 
Galați, organizați în brigăzi ute
miste de muncă patriotică, mobili, 
zați de organizația U.T.M. au adus 
o contribuție deosebită la colec
tarea fierului vechi. In primele 9 
luni ale acestui an, colectivul uzi
nei a colectat și predat la I.C.M. 
cantitatea de 20.200 tone metale 
vechi. Numai în trimestrul III al 
anului s-au expediat oțelăriilor pa
triei peste 6.800 tone de fier 
vechi.

complect altor bucurii ale vieții), 
dăunează familiei (pentru că își 
neglijează nu numai soția tînără, 
dar și copiii, care-l vor imita în... 
limitări), și poate dăuna chiar so
cietății în măsura în care îl fură 
preocupărilor de producție și de 
colectivitate. în acest sens inter
venția amuzantă, și în același timp 
simpatică, inteligentă a miliției, 
e salutară. Cei care tulbură ordi
nea publică în tribune vor fi mo
ralizați cu tact. Meciul de „pedep
sire" din dimineața competiției 
internaționale prilejuiește un admi
rabil moment comic, lafă-i pe vio- 
lenții suporteri din duminica tre
cută în stare să se încaiere, pen
tru o mișcare greșită a jucătorilor, 
cum aleargă de sfîngaci prin sala 
de sport a secției de miliție a- 
tunci cînd sînt obligați să susțină 
ei înșiși un meci, în timp ce pe 
stadion a și început cel adevărat. 
Cu excepția unor lungimi, a scă
derii ritmului către sfîrșitul acțiunii, 
comedia satirizează cu finețe și 
inteligență cinematografică acest 
aspect al exagerării unei pasiuni 
atît de populară și de sănătoasă 
la origină,

ALICE MĂNOIU

IX-a de la Școala Medie

de arte plastice 

din București
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SC OALA
aranjat lucrurile în așa 
incit să nu stânjenim nici 
ducția și să creăm în același 
timp condiții tuturor elevilor 
pentru a urma cu regulari
tate cursurile.

...Secția sculerie a Uzinelor 
,23 August". în această seară 
sînt prezenți aici 160 de ute- 
miști — mai mult de jumă
tate din întreg efectivul de 
muncitori al secției. Are loc 
adunarea generală de dare 

de seamă și alegeri. Discuțiile 
sînt aprinse. Alături de pro
blemele producției, în centrul 
dezbaterilor se află probleme
le școlii serale. Este și firesc, 
deoarece 60 din tinerii aflați 
aici, sînt elevi la cursurile 
medii serale.

— Condițiilor minunate cre
ate de partid tinerilor munci
tori care învață la seral — 
spune în cuvîntul său sculie- 
rul Nicolae Mandan, elev în 
clasa a IX-a, fruntaș la în
vățătură și în producție, tre
buie să le răspundem prin 
străduința de a obține rezul
tate bune atît la școală, cît 
și pe locul de muncă. Noi ne 
mîndrim cu muncitori frun
tași în producție și cu- rezul
tate bune și foarte bune la 
învățătură ca sudorul Marin 
Mareș și ajustorul Traian 
Săndulescu din secția noastră, 
elevi în clasa a IX-a. sau cu 
Alexandru Panțîru ajustor la 
motoare, elev în clasa a X-a, 
turnătorul Traian Nicolescu 
elev în clasa a VIII-a, maistrul 

coșit. Pînă în prezent ei au 
lectat 2.200 tone fier vechi pe 
care le-au și trimis oțelăriilor 
din combinat.

In mod deosebit 
dențiat în muncă 
brigada utemistă 
patriotică condusă 
nistul Alupoaie 
care au colectat 
tone fier vechi.

s-au evi- 
tinerii din 
de muncă 

de comu- 
Constantin 
peste 680

PURȚUC MIHAI
maistru laminorist
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Peisaj de toamna în Gradina botanica din Capitala.

In regiunea Bacău

de Stat din Bacău

Larga popularitate 
a teatrului

Teatrul 
a prezentat zilele acestea, în 
premieră, comedia „Mi se pare 
romantic", de Radu Cosașu. 
Ca și la celelalte cinci premiere 
puse în scenă de la începutul 
anului,- artiștii au fost aplau
dați de spectatori cu căldură, 

în trecut, în acest oraș, sin
gurele manifestări artistice 
erau doar spectacolele date în
tâmplător de trupe de artiști în 
trecere prin localitate. înfiin
țate în anii puterii populare. 
Teatrul de Stat și Teatrul de 
păpuși „Licurici" din Bacău 
desfășoară o activitate artis
tică bogată. La cele peste 350 
de spectacole susținute de la 
începutul anului au luat parte 
aproape 100.000 de spectatori. 
Pentru actuala stagiuije, Tea
trul de Stat pregătește noi pre
miere cu piesele „Revizorul", 
„Răzvan și Vidra" și altele.

De aceeași largă popularita
te se bucură teatrul și în cu
prinsul regiunii. Echipe de ac
tori prezintă spectacole în cele 
mai îndepărtate sate cu piese 
clasice romînești sau din re
pertoriul universal, cu lucrări 
din dramaturgia originală, cu 
piese legate de viața nouă a 
orașelor și satelor. La nu
meroasele spectacole prezen
tate la sate, în fabrici și uzi
ne, au luat parte aproape 
75.000 de oameni.

De curînd, Ia Piatra Neamț, 
a luat ființă un nou teatru, 
în prima stagiune colectivul 
lui va monta 7 piese, din care 
4 la propunerea oamenilor 
muncii din localitate.

(Agerpres)

Constantin Stanciu, elev 
clasa a IX-a, electricianul 
Emil Radu, elev în clasa a 
Xl-a și alții.

...Discutând puțin mai târ
ziu cu membri ai comitetului 
U.T.M., am aflat că proble
mele legate de pregătirea mun- 
citorilor-elevi constituie o 
preocupare de bază a organi
zației U.T.M. din uzină. în
drumat și controlat Îndea
proape de organizația de partid, 
comitetul U.T.M. a luat 
măsuri pentru sprijinirea . 
muncitorilor-elevi. Ori de cite 
ori se ivesc unele probleme la 
locul de muncă, care ar peri
clita frecvența la cursuri a 
elevilor-muncitori sau pregă
tirea lecțiilor, organizația 
U.T.M. discută cu conducerile 
secțiilor pentru a rezolva pro
blemele în așa fel încît să nu 
sufere nici producția, nici în
vățătura.

Este urmărită îndeaproape 
frecvența elevilor la cursuri, 
pregătirea lor, întreaga lor 
comportare la școală și în. uzi
nă. După cum am aflat, în fie
care adunare generală a orga
nizațiilor de atelier, doi mun- 
citori-elevi — unul cu o si
tuație bună, altul cu o situa
ție mai slabă — prezintă ra
poarte de activitate. în felul 
acesta se generalizează expe
riența bună a fruntașilor, se 
descoperă cauzele insucceselor 
celorlalți și se iau măsuri ope
rative de îndreptare.

în uzină își desfășoară acti
vitatea un număr însemnat de 
ingineri tineri. Din partea lor, 
muncitorii elevi primesc un 
sprijin eficient în rezolvarea 
unor probleme mai grele, ne
înțelese la școală. Este ne
cesar însă ca organizația 
U.T.M. să se preocupe pentru

a- 
de 
de

a da un caracter organizat 
cestui sprijin, tinted seama 
posibilitățile fiecărui loc 
muncă.

JProcedeul ca un inginer 
năr să se preocupe perma
nent de un grup de cițiva 
elevi-muncitori, folosit cu suc
ces în alte uzine, ar putea fi 
aplicat și aici. în felul acesta 
elevii-muncitori 
ține rezultate și 
învățătură;

ti-

ar putea ob- 
mai bune la

GH. ȘOVU
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îndrumare concretă

rezultate bune
Cu vreo trei luni în urmă, 

tinerele din brigăzile de 
producție de lâ Fabrica 

de postav din Buhuși au por
nit întrecerea pentru cuceri
rea titlului de brigadă frun
tașă. Cum era și firesc, pen
tru ca această întrecere să-și 
atingă scopul au fost stabilite, 
pe baza sarcinilor care stau 
în fața secțiilor, programele 
da lucru. Considerînd că lu
crurile vor merge bine, comi
tetul U.T.M. s-a mulțumit 
doar să ajute brigăzile la or
ganizarea consfătuirilor de 
lucru fără să le îndrume per
manent și să le controleze în 
muncă. Lipsite de sprijinul 
organizației U.T.M. multe bri
găzi au continuat să lucreze ca 
și mai înainte. După două 
luni de la pornirea întrecerii 
unele brigăzi de la secția fi
latură pieptănată aveau încă 
programe de lucru generale, 
care nu cuprindeau toate o- 
biectivele obligatorii ale în
trecerii pentru titlul de bri
gadă fruntașă. De aceea în
trecerea era nestimulatorie în 
ceea ce privește ridicarea tu
turor brigăzilor, a tuturor ti
nerilor din brigadă, la nivelul 
fruntașilor.

Pentru toate acestea, comi
tetul U.T.M. de la Fabrica de 
postav Buhuși a fost criticat 
într-un articol apărut în 
„Scînteia tineretului" nr. 3846 
din 27 septembrie a.c. în urma 
publicării articolului intitulat 
„După două luni..." comitetul 
U.T.M. a analizat modul cum 
este organizată întrecerea din
tre brigăzile de producție ale 
tineretului, pentru cucerirea 
titlului de brigadă fruntașă. 
Criticile aduse de ziar au aju
tat pe membrii comitetului 
U.T.M., pe secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M. să ana
lizeze mai profund lipsurile 
existente în desfășurarea aces
tei întreceri.

în urma articolului publicat 
în ziar, comitetul U.T.M. a 
luat o serie de măsuri meni
te să ducă la înlăturarea de
ficiențelor de pînă atunci. 
Astfel, au fost instruiți res
ponsabilii de brigăzi cum 
să-și întocmească programe de 
lucru concrete, ce sarcini să 
prevadă în ele. în acest scop, 
au fost repartizați tineri in
gineri pe lîngă fiecare brigadă 
în parte. Pentru urmărirea și 
popularizarea rezultatelor care 
se obțin în întrecere au fost 
întocmite grafice pe secții 
unde se afișează decadal si
tuația întrecerii dintre brigăzi. 
Astfel, la intrarea și la ieși
rea din schimb > tinerele au 
posibilitatea să-și compare 
realizările, pe care le obțin, să 
cunoască situația în întrecere 
și în raport cu aceasta să ia 
măsurile necesare.

în articolul publicat în ziar, 
comitetul U.T.M. de la Fabri
ca de postav Buhuși era cri
ticat și pentru faptul că nu 
toate fetele sînt încadrate la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale, iar unele 
tinere au din această pricină, 
realizări mediocre. Analizînd 
activitatea cursurilor de ridi
carea calificării, comitetul 
U.T.M. a constatat că în unele 
secții cursurile nu au fost or
ganizate pe specialități, pe 
meserii, fapt ce ducea la scă
derea eficienței acestora. Or
ganized cursuri pe mese-

Pe urmele 
materialelor 

publicate

rii, tinerii au avut posi
bilitatea să-și însușească 
mai bine meseria, să lămu- 
rească| problemele cele mai 
dificile. Deși n-a trecut prea 
mult timp de la reorganizarea 
cursurilor, rezultatele se pot 
vedea. Numărul tinerilor care 
nu-și îndeplineau sarcinile de 
plan, s-a redus considerabil, 
iar calitatea produselor s-a 
îmbunătățit.

Pentru ca produsele pe care 
le realizează fiecare fată din 
brigadă să fie numai de bună 
calitate, în secție s-a statorni
cit o mai bună colaborare și 
întrajutorare, atît între mun
citoare cît și între muncitoare 
și maiștri. Filatoarele Aga 
Ana, Ungurenașu Maria, și 
altele care dau, 
numai produse 
supraveghează 
astfel cu mare dragoste tine
rele din brigada lor care au 
mai puțină experiență în mun
că. Pentru a generaliza ex
periența bună a muncitoare
lor fruntașe, cu prilejul cons
fătuirilor de producție, acestea 
împărtășesc celorlalte din ex
periența lor în muncă. Tov. 
Ciudin Ana a vorbit de pildă, 
fetelor cum se aplică întraju
torarea în brigada lor. într-un 
alt schimb de experiență s-a 
vorbit despre organizarea 
muncii, despre importanța cu
rățirii mașinilor.

Cum e și firesc, 
întrecerii socialiste 
și unele inițiative 
ducă la îmbunătățirea muncii. 
Krauss Marica, responsabila 
unei brigăzi de tineret, a ve
nit de exemplu cu inițiativa 
ca schimbarea bobinelor în 
spatele mașinii să nu se mai 
facă 
vină 
cinci 
cesta 
schimbare a bobinelor de

Filatoarele 
Maria, 

în general, 
da calitate, 

și îndrumă

în cadrul 
s-au ivit 

menite să

de o singură fată și să 
să-i dea ajutor patru- 
fete din jur. în felul 
se reduce timpul

a- 
de 
la

*•

Noi soiuri de cartofi extinse 
în cultură

Anul acesta, unitățile agri
cole socialiste au extins în cul
tură noi soiuri de cartofi 
printre care se află soiul „Ar
deal", obținut de stațiunea 
agricolă experimentală din 
Cluj. în același timp au fost 
înmulțite încă 4 soiuri create 
de specialiștii noștri, care vor 
fi cultivate pe suprafețe în
semnate de unitățile agricole 
socialiste din regiunea Brașov

și cele din sudul țării. Noile 
soiuri dau producții cu 20-25 la 
sută mai mari decît cele exis
tente în aceste regiuni, sînt 
mai rezistente la boli și au 
calități alimentare superioare. 
De asemenea, a fost înmulțit, 
urmînd ca din anul viitor să 
fie răspîndit în cultură, soiul 
„Mira", destinat consumului 
și industrializării — primit din 
R. D. Germană. (Agerpres)

C. BĂNOILĂ Foto: N. STELORIAN

R. Box CUPA AGRICULTURII"Cupa „F.

15-20 minute la numai 5 mi
nute și totodată se îmbunătă
țește calitatea produselor.

Critica adusă de ziar a aju
tat pe responsabilele unor bri
găzi să înțeleagă că în între
cerea pe’htru cucerirea titlului 
de brigadă fruntașă este ne
cesar nu numai să-ți îndepli
nești planul de producție, să 
dai produse de bună calitate, 
să realizezi economii ci să-ți 
îndeplinești zi de zi, săptămî- 
nă de săptămînă toate angaja
mentele luate. Acest lucru a 
făcut ca în ultima vreme să 
se dea o atenție mai mare 
disciplinei pe locul de muncă. 
Un sprijin eficace a acordat și 
postul utemist de control care 
a satirizat pe tinerele care 
întîrziau sau nu foloseau în
totdeauna în mod productiv 
timpul de lucru.

Pe viitor, comitetul U.T.M. 
trebuie să depună mai multă 
străduință în educarea tineri
lor în spiritul atitudinii 
socialiste față de muncă.

Amatorii de sport din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească la 
sfîrșitul acestei lăptămini, în sala 
Combinatului Poligrafic, două reu
niuni pugilistice pentru „Cupa F.R. 
Box". Simbătă, cu începere de la 
ora 19 se vor Intilni echipele 
I.T.B. și C.S.M. Brăila, iar duminică 
dimineața (ora 10) vor urca In

La cabinetul tehnic al Uzinelor „Tehnofng" din Cluj, tinerii inovatori Nicolae Proda- 
niuc. Emil Crișan, Ion Silagi, Molnard Zoltan și Keler Rudolf discută despre rea

lizarea unei noi inovații

ring echipele Flacăra Roșie Bucu
rești și C.S.M.S. lași.

Cu deosebit interes sînt aștep
tate Intllnirile Șt. Dumitrache (FI. 
Roșie) — V. Mahu (lași) ; M. 
Ghencea (FI. Roșie) — C. Calen- 
ciuc (lași) și Șt. Pavel (FI. Roșie) 
>— V. Sășeanu (lași).

PE SCURT

Tenis de masă
Campionatele internaționale 

tenis de masă ale Iugoslaviei 
început la Novi Sad cu proba 
echipe (masculin), lată primele 
rezultate înregistrate : R.P. Ungară- 
Belgia 5—0 ; Iugoslavia—Austria 
5—0 ; Suedia—R.P. Ungară II 5—0; 
Iugoslavia II—R. F. Germană 3—2.

Rugbi

(Agerpres)

de 
au 
pe

Echipa selecționată de rugbi a 
R.P. Romîne își continuă pregăti
rile în vederea meciului cu Franța, 
susțrnlnd dumin-că d n- -eața de 
la ora 11, pe Radonul Repub'cii. 
O CU C*2 t D- G®"-

1st osszr 4 acts* j©c î

Ofa 9, va a.ee loc pa-* ca d* 
bal dintre echipele Meta J 
București și Tractorul Brașov, con- 
tînd pentru campionatul catego
riei B.

Ciclism
Cursa ciclistă eonfracronomefru- 

lui (echipe de doi alergători) 
fată cu trofeul „Baracchi" a 
ciștigată de Baldini (Italia) 

(Franța) care au parcurs

km. în 2h25'16" (medie ora-ă
47,498 km. — nou reco-d al pro
bei). Cîștigătorul Turului Fren4ei
Anquetil (Franța) a concurat a â- 
turi de olandezul Stolcker 
pe locul 5 la 5'48'*.

Fotbal

sos«nd

In cadrul competiției de 
„Cupa orașelor tirguri" 
iugoslavă Steaua Roșie Belgrad a 
învins cu 4—0 (3—0) echipa sco
țiană Hibernian. Rețin 
meci va avea loc ia Gl<

lc‘oa! 
e:n pa

I acts 
gow.

*■

4
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Volei
Confinuîndu-ji turneul In R. S. 

Cehoslovacă echipa masculini de 
la 

cu formafia locală Loko-
Voleibaliștii polonezi au 
învingători cu scorul de

volei Legia Varșovia a jucat 
Liberec 
motiv. 
terminat

s tipa Agriculturii" 
s-a impus în ulti
mii ani ca cea mai 
largă competiție 
de masă a tinere
tului muncitor de

la sate. întrecere care se 
bucură încă de pe acum de-o 
valoroasă tradiție, 
griculturii"

„Cupa A- 
atrage în fiecare 

an la start zeci de mii de ti
neri pasionați ai atletismului, 
fotbalului, handbalului, trîntei 
sau gimnasticii.

Etapele de masă ale com
petiției mobilizează in între
cerile fiecărei ediții mulți ti
neri care fac pentru prima 
oară cunoștință cu sportul. 
Cei mai bine pregătiți, cei mai 
talentați cuceresc victorii pre
țioase in luptă cu secundele 
și metrii, afirmîndu-se treptat 
ca sportivi valoroși.

Ultima ediție a „Cupei Agri
culturii" a relevat cu priso
sință rolul acestei întreceri în 
promovarea sportului de masă 
în rindul tinerilor de la sate, 
in descoperirea și afirmarea 
elementelor tinere, talentate.

Zilele acestea, sportivii cei 
mai bine pregătiți din regiu
nile Bacău, lași. Suceava și

rea unei munci atente de pro
movare a acestei discipline la 
sate, de pregătire metodică a 
performerilor. Atleții băcăoa- 
ni, care au cucerit aproape 
toate titlurile din finala aces
tei zone a „Cupei Agricultu
rii", au efectuat antrenamente 
metodice, sub conducerea unui 
antrenor priceput, în vederea 
participării la etapa finală.

O pregătire sistematică cu 
antrenamente intense, cu întîl- 
niri de verificare a formei fi
zice, a schemelor tactice este 
„secretul" victoriei voleibalis
telor de la gospodăria colectivă 
din comuna Găiești. Asociația 
sportivă din Găiești a conside
rat problema pregătirii volei
balistelor ca pe un lucru esen
țial încă din zilele etapei de 
masă a „Cupei Agriculturii".

Săptămînal, echipa avea

însemnări 
pe marginea finalelor 

de la Tg. Mureș

două sau trei antrenamente, 
iar duminica susținea un meci 
ce «reificare. Victorioase în 

ioxle și 
l< «yg

Tinerii își lărgesc 
cunoștințele profesionale 
și de cultură generală

Aproximafiv 740 de tineri de la 
Uzinele „Electropufere" din Cra
iova urmează cursurile serale ale 
școlii medii de cultură generală. 
Pe locurile de producție aceștia 
împărtășesc din cunoștințele ce le 
dobîndesc în școală și celorlalți 
muncitori, astfel ca toate colecti
vele de muncă să obțină rezul
tate cît mai bune în producție.

Faptul că cele 846 brigăzi de 
producție ale tineretului, existen
te în regiune, obțin realizări me
reu mai frumoase în producție, se 
datorește în bună măsură preo
cupării pentru îmbogățirea conti
nuă a cunoștințelor profesionale 
și de cultură generală. Astfel, a- 
proape 4.000 de tineri din între
prinderile industriale ale regiunii 
Oltenia sînt elevi la cursurile se
rale ale școlilor medii, iar 6400 
își completează cunoștințele la 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale. Alții sînt înscriși la 
universitățile muncitorești.

♦

în acest an de învățămînt, pe 
lîngă S.M.T.-urile din Dumbrăvioa-

ra, Lăzarea, Miercurea Nirajului, 
Miercurea Ciuc și Sărmaș din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, au fost înființate noi școli pro
fesionale de mecanici agricoli, iar 
la Tg. Mureș s-a deschis o școală 
tehnică de maiștri constructori și 
instalatori.

In cele 20 de internate și 20 
de cantine din școlile profesio
nale și tehnice din regiune sînt 
cazați și iau masă gratuit aproape 
4700 de tineri și tinere. De ase
menea, prin grija statului, mii de 
elevi ai acestor școli primesc îm
brăcăminte și alte dotații.

(Agerpres)
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LITERATURĂ POLITICĂ

* * Marxism-leninismul — 
Teoria revoluționară a pro
letariatului (retipărire) („Pro
bleme de bază ale teoriei 
marxist-leniniste").
80 pag. 1,25 lei

Ed. politică

L. MELINTE, I. CHIRCULES- 
CU — Baza tehnică-materia- 
lă a socialismului („Proble
me de bază ale teoriei 
marxist-leniniste").
64 pag. 1,15 lei

Ed. politică

E. PHOEBUS 
necesară 
tului de 
68 pag.

De ce este 
încheierea Trata- 

pace cu Germania.
1 leu 

Ed. politicăjucat cea mai mare parte a în- 
tîlnirii finale de fotbal numai 
în 9 oameni și-au îmbogățit 
palmaresul cu o victorie pe 
deplin meritată și totodată cu 
titlul de campioni.

in același timp a surprins 
în mod neplăcut evoluția ne
satisfăcătoare sub acest aspect 
a unor sportivi. Handbalistele 
din Suceava aveau înaintea 
ultimului meci cele mai favo
rabile condiții de-a cuceri pri
mul loc. Aproape fiecare jucă
toare era posesoarea unei 
bune pregătiri tehnice, a unei 
experiențe acumulate in înțîl- 
niri dificile. Echipa cu care 
avea să-și dispute intiietatea 
pentru primul loc era evident 
handicapată : mult mai tinără 
mai puțin pregătită. In loc să 
privească și această întîlnire 
cu seriozitate, handbalistele 
din Suceava au intrat ingim- 
fate pe teren, au avut mani
festări crase de 
ca întotdeauna, 
vedetismul și-au 
tul: infrîngerea.

★
Sportul la sate și-a cucerit 

în anii noștri foarte mulți 
prieteni. Cea de-a IlI-a ediție 
a ..Cupei Agriculturii" ne-a 

wot în

nr< e» pruejou cct-rH
ere pruîrL. 
in pregă-

tirea sportivă, o preocupare și 
mai atentă pentru lărgirea ca
racterului de masă al sportu
lui de la sate, pentru crește
rea, afirmarea și consacrarea 
tinerilor sportivi țărani mun
citori și mai ales a elemente
lor dotate pentru sportul de 
performanță.

Organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive trebuie să consi
dere pe mai departe promova
rea sportului în rîndurile ti
nerilor de la sate ca pe un o- 
biectiv principal. Pregătirea 
în cele mai bune condiții a 
sezonului de iarnă, organizarea 
unor întreceri locale la care 
să fie antrenată masa largă a 
tineretului va asigura tineri
lor țărani muncitori continui
tate in activitatea sportivă de 
masă.

ILIE ZAHARIA — Ajutor și 
„ajutor11.
96 pag. 1,45 lei

Ed. politică

BELETRISTICA

STENDHAL — Roșu și Negru 
— Cronica anului 1830 — 
roman două volume. Tradu
cere din limba franceză de 
Gelu Naum. Studiu intro
ductiv de Silvian Iosifescu 
(„Biblioteca pentru toți" ny. 
93—94), vol. I. 358 pag. ; voi. 
II. 416 pag. — 10 lei ambele 
volume.

Ed. pentru literatură

I. GRIGORESCU — Unde vîn- 
tul miroase a petrol — schițe.

4,60 lei 
(cartonat) 

Ed. tineretului

208 pag.
10 lei

vedetism. Și, 
îngîmfarea, 

cerut tribu-
LITERATURĂ

PENTRU TINERET ȘI COPII

EDUARD JURIST 
cu valiza 
frații și 
Darie.
128 pag.
5,50 lei

Băiatul
— povestire. Ilus- 
copertă de Iurie

3 lei 
(cartonat) 

Sd- ercț’j."'
* -ărarta s^cctne— 
srrfxti fltnca de 

pregătire. Ech-.pa de volei a 
evoluat foarte bine in campio
natul asociației sportive (inte
resant de remarcat că nici 
ceilalți membri ai asociației 
sportive n-au luat... vacanță 
după etapa de masă a întrece
rii), a cucerit numeroase vic
torii în confruntările amicale 
susținute cu formații de volei 
din comunele învecinate: Troi
ța, Sardul Nirajului etc.

Evident, fără o atentă mun
că de pregătire, oricît de ta
lentate s-ar fi dovedit volei
balistele din Găiești, ele nu 
puteau cuceri victoria în finala 
întrecerilor zonelor din cadrul 
„Cupei Agriculturii".

In întrecerile disputate re
cent, in victoriile cucerite pe 
terenurile de sport ale comu
nelor din regiunea Mureș — 
Autonomă Maghiară au avut 
așa cum era și firesc de altfel 
un rol deosebit calitățile mo
rale — voința, dîrzenia cu care 
erau înzestrați sportivii aflați 
in întrecere. Cuvîntul hotărî- 
tor în cucerirea victoriei izvo
răște doar, în ultimă instanță, 
din împletirea armonioasă a 
elementelor de pregătire fizi
că și tehnică cu cele de ordin 
moral. Tocmai în aceasta con
stă „secretul" victoriilor cuce
rite de formația feminină de 
handbal „Rapid-Mureșul", de 
fotbaliștii comunei Roznov 
(regiunea Bacău) care deși au

ABTÂinirecen ae 
viitor continuitateii .-îs» rnrtr/i

Finaliștii au făcut dovada 
unei pregătiri corespunzătoare, 
luptind cu multă ardoare pe 
terenul de sport sau în sala de 
gimnastică pentru o comporta
re pe măsura condițiilor mate
riale optime create de statul 
nostru democrat popular dez
voltării sportului de masă.

In ierarhia performanțelor 
atleții s-au comportat re
marcabil. Deși pista stadio
nului din comuna Găiești, 
este destul de nouă, în for
mare, atleții au reușit per
formanțe apreciabile. Elena 
Furdui și Elena Ioniță (regiu
nea Bacău) au cucerit titlul de 
campioane la 100 și 400 m. 
plat și respectiv la săritura tn 
înălțime femei. Probele de 100 
și 400 m. plat au fost parcurse 
de Elena Furdui in 13,2 sec. și 
respectiv 
vorbesc 
lentul și 
a acestei
dată a fost de asemenea evo
luția tinărului fondist Vico- 
veanu ca ș: a vitezistului Sze- 
keres Gero. Ultimul a fost cro
nometrat cu 11,5 sec. în proba 
de 100 metri plat.

Atletismul este astăzi în 
bună măsură o disciplină de 
bază a asociațiilor sportive să
tești. Creșterea numărului 
atleților, cucerirea unor per
formanțe valoroase sînt urma-

COI

(Agerpres)

Pe șantierul Pieptănari din Capitală noi blocuri sini gata să-și primească locatarii

62,7 sec. Aceste cifre 
suficient despre ta- 
munca de pregătire 
tinere atlete. Aplau-

Turneul internațional de șah
Memorialul Geza Maroczi“

Turneul internațional de șah 
„Memorialul Geza Maroczi" care 
are loc la Budapesta a continuat 
cu desfășurarea rundei a 13-a. 
Partida principală s-a disputat în
tre marii maeștri Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Uhlmann (R.D. Germană). Șa
histul sovietic, jucînd cu negrele, 
a repurtat o victorie prețioasă 
care-i dă șanse mari la ocuparea 
primului loc în acest turneu. Si
maghin, cu albele, l-a învins pe

Haag, Donner pe Kluger. S-au ter
minat remiză partidele Porfisch- 
Bilek, Drimer-Dely, Barcza-Bron- 
stein.

înaintea disputării ultimelor 
două runde, Korcinoi se află în 
frunte cu 10 1/2 puncte, urmat de 
Filip 8/1/, âronstein, Simaghin 8 
puncte, Taimanov 7 1/2 puncte. 
Șahistul romîn Drimer ocupă locul 
14 cu 3 1/2 puncte.

(Agerpres)

V. RANGA

V.. CANARACHE — Tomis 
(„Monumentele patriei noas
tre").
48 pag. -f-
3 planuri
— 9 lei.

16 reproduceri ți 
în afara textului

Ed. Meridiane

SFATURI PENTRU OAMENII 
MUNCH DE LA SATE

I. ARIȘANU
conomică a
(„Biblioteca agricolă").
88 pag. 1,70 lei

Ed. agro-silvică

Ingrășarea e- 
taurinelor.

V. BÎRNAURE, S. URTILĂ - 
Agenda pentru cultura plan
telor de
426 pag. 
textului 
moid).

cîmp.
+ 1 hartă in afara
— 8,75 lei (perga-

Ed. agro-silvică

Mediu
și îmi formele șcelayc

RIMNICU
SĂRAT

n literatura noastră nouă 
figura comunistului, 
luptător pentru pacea și 

libertatea poporului, construc
tor entuziast al societății so
cialiste, inițiator și organiza
tor al victoriilor oamenilor 
muncii, ocupă locul cel 
important. 
despre t_' 
despre 
despre 
niștii 
create 
anii regimului democrat-popu
lar sînt comuniști. Și e dea- 
juns să ne gîndim la unele 
volume ca „Bărăgan" de V. 
Em. Galan, „Desfășurarea" de 
Marin Preda, „Setea" de Ti
tus Popovici, „Șoseaua nordu
lui" de Eugen Barbu, „Rădă
cinile sînt amare" de Zaharia 
Stancu, „A venit un om" de 
Francisc Munteanu, „Cuscrii" 
de Al. Ivan Ghilia pentru a 
verifica acest adevăr. Expe
riența arată că însăși viața pe

mai
Fie că este vorba 

schiță și nuvelă sau 
roman, despre teatru, 
poezia eroică, protago- 
majorității operelor 

de scriitorii romîni în

ooicoo: Chipul comunistului
Am

în carecare o trăim, și 
partidul clasei muncitoare, re
prezintă tot ce are mai îna
intat societatea, a determinat 
apariția comunistului în lite
ratură, ca erou predominant, 
ca singurul model impunător 
de conduită.

Studiul lui 
realizează o 
amplă asupra 
fost înfățișați
in romanele și nuvelele apă
rute după eliberare. Autorul 
întreprinde o documentată a- 
naliză a drumului parcurs de 
Anton Filip, personajul prin
cipal din „Bărăgan", de Mi- 
tru Moț, George Teodorescu și

Mihai Novicov 
sinteză critică 

felului cum au 
eroii comuniști

proza contemporană
Ardeleanu, eroi ai romanului 
„Setea" de Titus Popovici, de 
Ion Airini din „Cuscrii" roma
nul lui Alecu Ivan Ghilia, 
de Anton Modan din nuvela 
„Îndrăzneala" de Marin Pre-

îndeosebi asupra faptului 
un scriitor, oricît de bine 
tenționat ar fi, dacă nu 
noaște profund viața nu 
reuși să reflecte complex 
gurile de comuniști, căci

ți alții. M. Novicov subli-da și alții. M. Novicov subli
niază de repetate ori că for
ța acestor comuniști, oglindiți 
in literatură, stă în legătura 
lor permanentă cu masele, în 
frumusețea lor morală, în 
măreția idealurilor pentru 
care luptă. Autorul stăruie

că 
in- 
cu- 
va 
fi- 
co-

muniștii se definesc totdeauna 
în lupta împotriva a tot ce e 
vechi, în lupta pentru ferici
rea poporului. Principalele 
slăbiciuni semnalate de către 
critic romanelor „Șoseaua nor
dului" de Eugen Barbu, „Ba
riera" de Teodor Mazilut

„Ora șase" de N. Țic și „Cus
crii" de Al. I. Ghilia țin toc
mai de insuficienta cunoaștere 
de către autori a vieții. Eroii 
romanului lui Eugen Barbu 
acționează puțin rupți de 
mase, de unul singur: Nea 
Vițu din „Bariera" se pierde 
prea mult în comentarii ste
rile ; zugrăvind chipul lui Ion 
Airinii, Alecu Ivan Ghilia pre
zintă uneori simplist aspecte 
ale muncii de partid la sate.

Volumul „Chipul luptătoru
lui comunist în proza contem
porană" constituie o contribu
ție critică binevenită, avînd 
menirea să înarmeze pe citi
tori cu o seamă de considera-

ții și aprecieri judicioase asu
pra prozei romînești contem
porane. Trebuie sublimată ți
nuta sobră a cărții, argumen
tația solidă a opiniilor afir
mate, desele referiri făcute de 
către M. Novicov la persona
je și opere din alte literaturi, 
îndeosebi din literatura sovie
tică. Cîteodată însă, aprecie
rile de valoare asupra scrieri
lor comentate se pierd ori 
sînt foarte diluate datorită un
ghiului special în care acestea 
sînt privite. Nu se face astfel 
o diferență valorică sigură în
tre o carte și alta. Dar atari 
slăbiciuni pălesc pe lingă me
ritul principal al volumului, 
acela de a discuta una din 
problemele de bază ale prozei 
noastre: modul cum sînt re
flectați comuniștii, în cele 
mai bune nuvele și romane 
ale scriitorilor noștri,

OH. ACHIȚEI

/A’

Cooperația de consum din regiunea Suceava vă invită să 
petreceți sfîrșitul de săptămînă la cabana Mestecăniș (1223 
m altitudine) pe șoseaua Suceava-Vatra Doinei.

: (’ bmwm de pel/) 
a/brâ piforew.ciwfori și lihnii 1

Cabana e deservită de stația C.F.R. Mestecănlș șl halta 
de autobuze I.R.T.A.
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„Pentru ca frumosul
să devină și mai frumos

de a se epuiza, ba, dimpo- 
O simplă consemnare sfa- 
arafă că, în comparație cu 
săptămină numărul vizitato-

Lunii priete- 
prile- 

nu- 
Capi-

însemnări de la cel de-al lll-lea Pavilion 
de mosfre Manifestări culturale, conferințe, 

expoziții
A trecut aproape o lună 

dnd în Capitală se află deschis 
cel de-al lll-lea Pavilion de mostre 
și iată că atracția pe care o exer
cită în rindul publicului este de
parte 
trivâ. 
tistică 
prima 
rilor crește considerabil, întrecind 
in ultimul timp cifra de 20.000 de 
persoane zilnic. La data de 28 
octombrie a trecut pragul pavilio
nului cel de-al 500.000-lea vizita
tor. Pînă la data de 1 noiembrie 
inclusiv 626.200 persoane au vi
zitat pavilionul.

Fără îndoială, cifrele de mai sus 
vorbesc limpede și la proporțiile 
meritate despre succesul pavilio
nului. Și mai interesantă este însă 
reacția vie a zecilor de mii de 
oameni care vin la expoziție. De 
la primul la ultimul stand nu este 
vizitator pe fața căruia să 
observi 
iisfacția 
noastră 
nivel.

Să răsfoim cîteva din numeroa
sele caiete de însemnări aflate pe 
lîngă fiecare stand.

„Minunat 1 Nu știi ce să admiri 
mai intîi, nu știi ce să propui. Sînt 
Incintei că toate aceste frumuseți 
se realizează în țara noastră, cu 
mîinile noastre".

„Splendid, spiendid. Sîntem 
mîndri l“.

„Sînt adunate în această expo
ziție, ca înfr-un uriaș buchet de 
Hori, cîteva din roadele cele mai 
frumoase ale dezvoltării industria
le a țării noastre. Le admirăm și 
ne bucură cu aiît mai mult cu cit 
la crearea lor participă fiecare 
dintre noi". Așa scriu vizitatorii 
în caietele de însemnări.

Cel de-al lll-lea Pavilion de 
mostre este o imagine a viitoru
lui îmbelșugat către care mergem, 
sub conducerea partidului nostru 
drag. în el fiecare om al muncii 
din patria noastră, toți vizitatorii 
văd roadele aplicării de către 
partid a politicii leninis‘e de in
dustrializare socialistă a țării.

lată dar că, vizitind expoziția, 
privind Obiecte e, ginflui oameni
lor se duce ma intîi la succesele 
poporului nostru, la partidul care 
ne conduce la aceste victorii. Ex
poziția

nu 
indntarea, admirația, sa- 
pentru faptul că industria 
a ajuns la un astfel de

în- 
cel

le 
n-a

Studierea acestora este și ea sem
nificativă. într-adevăr ce se pro
pune ?

Cineva care semnează „un om 
care s-a mutat în locuință nouă" 
cere să se producă nu numai lus
tre, dar și mai multe tipuri de 
plafoniere și aduce un argument 
plin de adevăr: mii de familii se 
mută ca și vizitatorul amintit, în 
locuințe noi, locuințe pentru care 
plaioniera este mai avantajoasă 
decit lustra, ocupînd mai puțin 
spațiu, fiind mai comodă. Alți vi
zitatori propun ca U.C.E.C.O.M.-ul 
să se îngrijească nu atît de a re
produce aidoma obiecte de artă 
populară, cît de a crea obiecte 
adaptabile la interioarele moder
ne care să aibă însă sursă de in
spirație în arta populară. Alți vizi
tatori propun o linie moderată 
tre pantoful cu vîrful ascuțit și 
clasic.

Cele mai multe propuneri 
fac însă gospodinele. Oare
lost satisfăcut strictul necesar în 
materie de gospodărie ? Ba da, 
chiar gospodinele recunosc asta, 
exprimă mulțumiri, dar noțiunea 
de „strict necesar" este destul 
de instabilă. Gospodinele cer 
servicii „speciale din mate
riale de calitate superioară, 
pentru servit pește" „servicii mici, 
speciale, de esență de ceai". Ba, 
fac propuneri și cum să arate o- 
biectele cerute de ele, din ce 
materiale să se facă („să nu se 
mai producă cuțite cu mînsre de 
aluminiu fiindcă se înnegresc, sînt 
inestetice" notează cineva). „Rog 
să se producă aceste obiecte", 
scrie un vizitator în josul unei 
liste de obiecte noi propuse 
de el.

lată dar că multe din produsele 
care ieri constituiau obiecte de 
lux, au devenit azi obiecte de 
strictă necesitate. Și e foarte nor
mal : viața oamenilor se îmbună
tățește continuu, cresc pretențiile, 
crește exigența ior.

în sfirșit am vrea să transcriem, 
în încheierea aceslor însemnări 
de la cel de-al lll-lea Pavilion de 
mostre, 
dorința 
noștri.

„Tot 
mos —

o notație — legală tot de 
de frumos a vizitatorilor

ce-am văzut aici este fru- 
sCrie un vizitator, 

propuneri este ca 
evină și 

ce'e*ee 
rrfcș e

,,x. -

un aspect din interiorul 
Fabricii de oxigen din ca
drul Combinatului chimic 

din Borzești 
Foto ; AGERPRES

Informații

James

Joi dimineața, la rectora
tul Universității „C.I. Parhon", 
ministrul Marii Britanii la 
București, James Dalton Mu
rray, a predat o serie de căr
ți științifice engleze oferite a- 
cestei universități, în cadrul 
programelor de schimburi 
culturale dintre R.P. Romînă 
și Marea Britanie.

Cu acest prilej,
Dalton Murray și prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității „C.I. Parhon", au rostit 
scurte cuvîntări.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii, ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, profesori universitari și 
alți membri ai corpului didac
tic.

Au luat parte membri ai 
Legației Mării Britanii la 
București.

★

Afacerilor ExMinistrul 
terne al Republicii Populare 
Romîne. Cornelia Mănescu, a 
primit joi tn audiență de pre- 
entare pe noul trimis extra- 

i plenipoten- 
fa Bucu-

Elevi la școala belșugului
(Urmare din pag. l-a)

primăvară, vrem să obținem 
5.000 kilograme boabe la hec
tar. Pentru asta însă trebuie 
să folosim metodele agroteh
nice cele mai înaintate. E 
nevoie de învățătură deci. 
Sectorul zootehnic al gospodă
riei noastre colective este în 
continuă dezvoltare. Avem a- 
proape 500 de vaci cu lapte, 
peste 2.000 d.e oi, 244 porci, 
peste 3.000 păsări-matcă. în 
acast sector lucrează mulți ti
neri și ei trebuie, de aseme
nea, să se pregătească mereu 
pentru a dobîndi o calificare 
cît mai bună în ceea ce pri
vește creșterea animalelor. 
Iată pentru ce trebuie să în
vățăm cit mai mult...

— Cît mai mult și... cît mai 
mulți — a intervenit Ghiurcu 
Constantin. De fapt, noi așa 
am și hotărît într-o adunare 
generală deschisă a organiza
ției U.T.M., pe care am ți
nut-o de curînd. Să-I atragem 
la cursurile agrotehnice și 
zootehnice pe toți tinerii din 
gospodărie care lucrează în 
sectorul vegetal și zootehnic, 
să urmărim cum participă ei 
la cursuri și cum aplică apoi 
în practică cele învățate.

Să vedem deci cum a trans
pus organizația U.T.M. în 
practică aceste măsuri.

aici va fi nevoie de ei, și 
ne-am propus să-i pregătim 
încă de pe acum — ne-a ex
plicat tovarășul Vasile Toa- 
der. Vasilica Moga și Geor- 
geta Spătaru, de pildă, și-au 
exprimat dorința să devină 
crescătoare de păsări, Ion 
Chiru vrea să devină crescă
tor de oi, iar Gheorghe Mihă- 
ilă — îngrijitor-mulgător la 
vaci. Dorința lor se va împlini 
nu peste mult timp, pentru că 
sectorul nostru zootehnic este 
în continuă dezvoltare. Pu
team oare să nu ținem seama 
de cererea lor de a participa 
la cursurile zootehnice ?

Secretarul ne-a mai vorbit 
și despre tinerii de la secto
rul vegetal cu care membrii 
comitetului U.T.M. au stat de 
vorbă în vederea recrutării 
lor la cursurile agrozootehni
ce pe care le va ține ingine
rul agronom al gospodăriei 
colective și profesorul de 
științe naturale din comună. 
Am aflat de asemenea, că or
ganizația U.T.M. s-a îngrijit 
ca la biblioteca din sat să 
existe toate cărțile de agro
tehnică și zootehnie de care 
tinerii vor avea nevoie în 
timpul cursurilor, iar la casa- 
laborator a gospodăriei colec
tive, aparatele, diafiimele, mu-

Teatre

zii

/

Foto : N. STELORIAN

fi-
în

pe 
lu-

cu mult mai 
din a- 

Stancu Prepeliță,

es i a

Oamenii gindesc și la util, dar 
gîndesc și la culori, la linii, la ele
ganță. Dar mai e ceva. Ați obser
vat ? A apărut o psihologie nouă 
a vizitatorului. Oamenii nu vin 
la expoziție număi să vadă, să 
treacă în revistă realizările, ei vin 
să-și spună părerea, să aprecieze, 
să stabilească ce e bun și ce nu, 
ce le place și ce nu, să dea su
gestii cum pot fi obiectele mai 
bune, mai frumoase, să arate ce 
lipsește. S-a dezvoltat simțul de 
răspundere al Cetățeanului peniru 
ce se va produce în viitor, el în
suși fiind chemat și consultat îna
inte ca întreprinderile să freacă 
la fabricarea noilor produse.

Nu este oare grăitor pentru a- 
ceasta faptul că pînă acum și-au 
trimis părerile în scris aproape 
40.000 de vizitatori ? Majoritatea 
acestor păreri sînt, așa cum e și 
firesc, aprecieri la adresa produ
selor expuse : „îmi place combina 
muzicală „Orfeu", „îmi plac apa
ratele de radio", „îmi place pan
toful cutare, țesătura cutare, va
sele de semicristal sînt minunate". 
Și așa mai departe.

Dar oamenii fac și propuneri.

Utemistele Drevan Maria și 
Vilh Hanelore din secția 
tricotat a întreprinderii 
.Textila Roșie“-Brașov sînt 
apreciate pentru hărnicia 
de care dau dovadă în în
deplinirea planului de pro

ducție.

(Urmare din pag. l-a) 

gtroirea comunismului în 
UJL&S. - parte integrantă a 
făuririi societății comuniste în 
întreaga comunitate socialistă 
— va fi cea mai m3re victo
rie omenirii in istoria sa 
multiseculară.

Programul adoptat de cel 
de-al XXD-le* Congres al 
P.C.U.S. are o taoeUtă În
semnătate pentru eres-'rea și 
‘întărirea forțelor păcS și so
cialismului in lumea ic.rengă. 
Cu deosebită putere se vădeș
te rolul istoric al constmeiiei 
comuniste în U.R.S.S. în pro
blema principală a zilelor 
noastre — preintîmptnareo 
războiului și menținerea păcii 
generale. Prin adoptarea nou
lui Program, prin analiza ști
ințifică făcută asupra relații
lor internaționale contempora
ne, prin reafirmarea prin
cipiului leninist al coexis
tenței pașnice, a orientării 
leniniste in domeniul petiticri 
externe. Congress] PX.CA. 
constituie o excepționali. o 
uriașă contribuție la întărirea 
păcii in lume. Congresul a 
subliniat din nou. ca deosebi
tă tărie, că principiile coexis

tVGEX J Experiența bună trebuie 
generalizată

Secretarul organizației U.T.M. 
din gospodăria colectivă „Via
ță nouă" din comuna- Dor-Mă- 
runt a deschis un dulap cu di
ferite dosare și ne-a prezentat 
o listă în care erau trecute 
numele a peste 100 de tineri.

— Iată ! — ne-a explicat 
el. Noi am început să discu
tăm cu tinerii în vederea în
scrierii lor la cursurile agro
zootehnice, chiar a doua zi 
după adunarea generală. A- 
vem aici o evidență clară a 
celor pe care-i vom recoman
da pentru aceste cursuri. Mai 
întîi am vorbit cu cei 25 de 
tineri îngrijitori de animale. 
Ei doresc să ia cu toții parte 
la învățămîntui zootehnic de
oarece știu că toate cunoștin
țele căpătate acolo le vor fi de 
mare folos. Mulți dintre ei au 
urmat și în iarna trecută a- 
ceste cursuri. Aplicînd în 
practică cele învățate, am 
reușit să obținem o producție 
de lapte, 
mare față de cea 
nul trecut.
Alecu Gheorghe, Ilie Sălceariu, 
Gheorghe Mușat, Aurelia Si- 
ghireanu, care lucrează în 
prezent în sectorul zootehnic, 
au fost printre primii care 
și-au exprimat dorința să par
ticipe la aceste cursuri.

Pe lista secretarului mai 
gurau însă cîteva nume 
plus.

— Este adevărat, cei 
care-i vedeți în plus nu 
crează încă în sectorul zooteh
nic, dar nu peste mult timp

lajele, planșele — să fie pre
gătite din timp.

£u fost procurate planșe 
noi, mulaje, și încă o seamă 
de diafilme referitoare la cele 
mai bune metode de îngrijire 
a animalelor, de lucrare a pă- 
mîntuiui, diafilme de care se 
simțea nevoia încă de anul 
trecut la cursurile agrotehnice 
și zootehnice.

Credem că experiența orga
nizației U.T.M. din comuna 
Dor-Mărunt în ce privește 
pregătirea tinerilor pentru în
vățămîntui agrozootehnic este 
o experiență bună. Ea se dato
rează seriozității cu care or
ganizația a privit sarcina de 
a mobiliza la învățămîntui a- 
grozootehnic cît mai mulți ti
neri colectiviști, ajutorului 
primit din partea organizației 
de partid și a comitetului ra
ional U.T.M.

Comitetul raional U.T.M. are 
datoria să generalizeze o ast
fel de experiență bună, ca 
aceea a organizației U.T.M. de 
la Dor-Mărunt, la toate orga
nizațiile U.T.M. din gospodă
riile colective din raion. Pre
gătirile în vederea învățămîn- 
tului agrozootehnic, care va 
începe peste puțină vreme tre
buie intensificate și făcute cu 

temeinicie.

Sărbătorirea 
niei romîno-sovietice 
juiește în continuare 
meroase manifestări în 
tală și în întreaga țară.

La sala Ateneului R.P. Ro
mîne, Societatea pentru răs
pândirea științei și culturii, 
Uniunea scriitorilor din R.P. 
Rctnînă și Asociația oameni
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale au orga
nizat o seară de poezie cu te
ma „Poeții lumii cîntă marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie". Cuvântul de deschi
dere a fost rostit de scriitorul 
Demostene Botez, vicepreșe
dinte al S.R.S.C. Numeroși 
poeți și actori au citit versuri 
din lirica românească și uni
versală dedicată Marelui Oc
tombrie.

Despre „Programul P.C.U.S. 
și progresul tehnic" a vorbit 
în sala A.S.I.T., tov. Aurel 
Bozgan, director general al 
Uzinelor ,,23 August".

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Capi
tală a avut loc Festivalul de 
cântece și dansuri dedicat 

romîno-sovietice. 
fost prezentat 
„Ciocirlia" al

Și 
prieteniei 
Programul a 
de Ansamblul
MAI.

în cămine culturale și biblio 
teci comunale din regiunea 
Ploiești au avut loc expuneri 
cu tema „Agricultura sovieti-

că, cea mai mecanizată din 
lume". „Pe pământurile desțe
lenite" etc. Numeroși oameni 
ai muncii, elevi și studenți din 
Craiova au luat parte la sea
ra literară cu tema „Eroi ai 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie oglindiți în litera
tură". Lecturile prezentate au 
fost ascultate cu deosebit in
teres.

în numeroase orașe și sate 
din regiunea Crișana au fost 
organizate în ultimele 3 săptă- 
mîni peste 1.000 expoziții vo
lante la cluburi, cămine cul
turale, case raionale de cul
tură» oglindind aspecte din 

viața și activitatea construc
torilor comunismului. în ul
tima săptămână la peste 50 de 
cinematografe sătești din re
giunea Iași au fost prezen
tate filmele sovietice „Eșalo
nul de aur", „Pe Donul liniș
tit", „Balada soldatului" si 
altele. La multe biblioteci co
munale au fost organizate 
expoziții ale cărții sovietice.

în aceeași perioadă în 65 
cămine culturale numeroși oa
meni ai muncii de la sate au 
ascultat cu interes conferințe 
pe temele „U.R.S.S. în frun
tea luptei pentru pace", „Aju
torul permanent și multilate
ral acordat poporului nostru 
de către poporul sovietic".

„Drumeți în Cosmos“
ln cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, 
țiativa Comitetului 

s-au organi- 
raioane con- 
„Drumeți în

din ini- 
regional

U-T-M. Suceava, 
zat la centrele de 
cursuri pe tema 
Cosmos".

Tematica ți 
concursului au avut drept scop 
cunoașterea mai profundă a 
cuceririlor științei și tehnicii 
sovietice privind cercetarea 
spațiului cosmic.

Tineri de la Uzinele textile 
„Moldova" din Botoșani și de 
la Fabrica de zahăr „Șiretul" 
din Bucecea, ca și cei de la 
cooperativa „Sporul" din Do- 
rohoi s-au pregătit cu multă 
seriozitate.

Pînă la sfîrșitul lunii oc-

bibliografia

(Agerpres)

tombrie concursul „Drumeți 
in Cosmos" s-a desfășurat in 
șapte raioane din regiunea Su
ceava.

Cei 65 
cei 2.750 
au avut 
această ocazie. Ei au înțeles 
încă o dată că numai socialis
mul asigură dezvoltarea impe
tuoasă a științei și tehnicii 
și gîndul lor s-a îndreptat cu 
dragoste către oamenii sovie
tici, către primii cosmonauți.

I. CHIȚIMIA

de concurenți cit și 
de tineri participanți 
multe de învățat cu

/

TEATRUL DE OPERĂ ȘI 
BAlfT AL R. P. ROMÎNE: 
„Traviata” (orele 10,30); TEA
TRUL DE STAT DE OPERE
TA : Văduva veselă (orele
19.30) ; TEATRUL NAȚIO
NAL „I. L. CARAGIALE" - 
SALA STUDIO : Fiicele (orele
19.30) ; SALA COMEDIA : în
vierea (orele 19,30); TEA
TRUL „C. NOTTARA" - SA
LA MAGHERU : Cyrano de 
Bergerac (orele 19,30) ; SALA 
STUDIO: Scandaloasa legă
tură dintre Domnul Kettlee și 
Doamna Moon (orele 20) ; 
TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" - SALA „MA
TEI MILLO" : Sfînta Ioana 
(orele 19,30) ; TEATRUL PEN
TRU TINERET ȘI COPII - 
SALA PENTRU TINERET: 
Marele fluviu își adună apele 
(orele 20); SALA PENTRU 
COPII : Mușchetarii Măgăriei 
Sale (orele 18); TEATRUL 
MUNCITORESC C.F.R. : Ve
cini de apartament (orele 
19,3Q) ; TEATRUL DE COME
DIE: Celebrul 702 (orele 19,30); 
TEATRUL EVREESC DE 
STAT : Lozul cel mare (orele

20) ; TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
- SALA ACADEMIEI : Harap 
Alb (orele 18) ; TEATRUL SA
TIRIC MUZICAL „C. TĂNA- 
SE“ - SALA SAVOY : Revis
ta 62 (orele 20).

Cinematografe

tenței pașnice rămîn neabătut 
orientarea fundamentală a po
liticii externe a U.R.S.S.

Popoarele văd în întărirea, 
pe mai departe, a forței 
U.R.S.S., în întărirea continuă 
a întregului lagăr socialist, 
principalul reazim al asigură
rii păcii. Forța politicii de pace 
dusă de U.R.S.S. și de celelal
te țări socialiste constă în 
faptul că ea îmbină eforturile 
pentru soluționarea pașnică, 
prin tratative a problemelor 
litigioase, cu vigilența neobo
sită față de uneltirile imperia
liștilor, cu întărirea capacită
ții de apărare — pavăză de 
neirecut în calea agresorului.

Ca un puternic și însufleți- 
tor izvor de forță pentru toate 
popoarele iubitoare de pace 
ac răsunat aprecierile Con- 
gnsuhti eu privire la faptul 
eă tu condițiile actualului ra- 
pwt de forțe există perspecti
va de a se realiza coexistența 
pașzjcă in întreaga perioadă 
iu decanul căreia trebuie 
oă-și gdoeaoc* rezolvarea pro- 
bieasele tăriile și politice care 
:*• i.-: la
me >■ ua towas ecou mobi- 
Rtater ideile cuprinse in do- 
eanMatele Congresului: în

ri.-.i de popoare înseși,

de hotărîrea și vigilența lor 
depinde dacă va fi pace pe 
pămînt; în lupta pentru pace, 
popoarele constituie forța ho- 
tărîtoare I

O imensă însemnătate o are 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. pentru întărirea con
tinuă a întregului sistem mon
dial socialist, pentru accele
rarea înaintării întregului la
găr socialist spre comunism. 
Mărețul Program al construi
rii comunismului în U.R.S.S. 
adoptat de Congres, întărește 
forța economică și capacita
tea de apărare a comunității 
socialiste, creează posibilități 
tot mai prielnice pentru adin- 
cirea colaborării multilatera
le și a sprijinului reciproc în
tre țările socialiste. Aceasta 
va influența considerabil dez
voltarea statelor socialiste, 
lnlesnindu-le posibilitatea ea, 
folosind legitățile și avantaje
le sistemului socialist, să 
scurteze termenul de constru
ire a socialism ului, astfel in
cit să pășească in comunism 
mai mult sau mai puțin in 
același timp, în limitele ace
leiași epoci istorice.

Nu există om al muncii, nu 
există om iubitor de progres 
și de pace de pe întreg cu
prinsul pămintului pe car* să

nu-1 entuziasmeze grandiosul 
Program adoptat de Congresul 
P.C.U.S., pe care să nu-1 în
flăcăreze ideile nobile ale 
Congresului. Așa cum plastic 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : „Ideile pline 
de măreție ale Congresului al 
XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice stră
lucesc cu o mare putere, ase
meni soarelui, luminînd per
spectivele de mîine ale ome
nirii, cînd comunismul va 
triumfa pe plan mondial, iar 
popoarele libere și unite, 
trăind în pace și înțelegere 
frățească, își vor consacra 
nestingherite toate energiile 
pentru dezvoltarea civilizației 
și gloria rațiunii umane".

Văzînd in grandiosul Pro
gram al construcției comunis
te în U.R.S.S. imaginea pro
priului său viitor de înflorire 
multilaterală, de înaltă bună
stare materială și culturală, 
poporul nostru a urmărit cu 
pasionat interes lucrările Con
gresului constructorilor comu
nismului. In entuziaste mitin
guri și adunări însuflețite oa
menii muncii și-au exprimat 
admirația pentru victoriile 
obținute de poporul sovietic, 
pentru mărețele perspective 
ee le deschide noul Program 
al P.C.U.S.

Fiecare dintre noi înțelege 
cu limpezime că făurirea so
cietății comuniste în U.R.S.S. 
va exercita o puternică influ
ență pozitivă asupra dezvoltă
rii patriei noastre, înlesnind 
realizarea programului de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste și de trecere ulterioară 
la construirea comunismului.

Oamenii muncii, tineretul 
din țara noastră studiază cu 
interes arzător documentele 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., conștienți fiind că 
vor dobîndi astfel învățămin
te de neprețuit, că vor fi ast
fel mai puternic înarmați în 
lupta pentru înfăptuirea poli
ticii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru de- 
săvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră.

Urînd poporului sovietic fra
te mari succese pe drumul în
făptuirii grandiosului Program 
al P.C.U.S., oamenii muncii, 
tineretul nostru își exprimă 
totodată hotărârea de a lupta 
cu dîrzenie, sub conducerea 
partidului nostru iubit, pentru 
realizarea sarcinilor mărețe 
trasate de cel de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., pentru în
tărirea patriei și a lagă
rului socialist, pentru triumful 
cauzei comunismului șl * 
păcii.

Simfonia Xll-a 
de D. Șosîakovici 
în interpretarea 

orchestrei simfonice 
a Radîoîe’sviziiinh

Festivalul filmului sovietic 
M. Gorki, A. Vlaicu ; Două 
vieți (seria I-a) : Patria, I. C. 
Frimu ; Două vieți (ambele se
rii) : Gh. Doja, Al. Sahia; 
La începutul secolului: Repu
blica ; învierea : 8 Martie, 23 
August, Volga, Libertății; 
Rapsodia ucraineană : Maghe- 
ru, V. Roaită; Umbre albe: 
înfrățirea între popoare, Ele
na Pavel, Miorița, V. Alecsan- 
dri, 16 Februarie ; Lumea a- 
plaudă : Lumina ; Balada sol
datului : Central; Cinci car
tușe : G. Coșbuc; Leul. și 
cintecul — Un maestru al sa
tirei politice — Otariile — 
Campionatele de atletism — 
Lumină în televiziune : Tim
puri Noi; Program special 
pentru copii — dimineața; 
Tracul unui actor — după a- 
miază : 13 Septembrie ; Fami
lia Miannard : Tineretului, C. 
David ; Ciclu de filme pentru 
copii — dimineața, Război și 
pace — ambele serii (după a- 
miază) : Al. Popov ; Specta
tori în ofsaid : Cultural, Uni
rea, Floreasca, Olga Bancic;

Ralflul vărgat: Munca ; Pisica 
își scoate ghiarele : Grlvița ; 
Aida : Popular ; Evdochia : 
Flacăra ; El Hakim : Arta ; 
Miciman Panin : T. Vladimi- 
rescu ; Cer senin : Moșilor, N. 
Bălcescu; Cerul Balticei 
(ambele serii) : Donca Slmo ; 
Cerul Balticei, seria II-a: 
Drumul Serii; Enrico Ca- 
russo : M. Eminescu ; Gene
vieve : Ilie Pintilie ; Mama 
India : 8 Mai; Rio Escondido: 
G. Bacovia ; Aproape de soa
re : B. Delavrancea ; Alexandr 
Nevski: 30 Decembrie : Patru 
în potop: I. L. Caragiale.

tn cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
romîne, dirijată de Iosif Crțn- 
ta, a prezentat în seara zilei 
de 2 noiembrie, în primă au
diție în țara noastră, Simfonia 
Xll-a de Dmitri Șostakovici, 
dedicată lui Vladimir Hid 
Lenin.

Concertul, care a avut loc 
în studioul Radioteleviziunii, 
a mai cuprins partea I a 
oratoriului „Tudor Vladimi- 
rescu" de Gheorghe Dumitres
cu cu concursul cîntăreților 
Maria Crișan, Petre Ștefănes- 
cu-Goangă, Cornel Stavru și 
Marius Rintzler, al corului 
Ansamblului Ministerului For
țelor Armate și al corului Fi
larmonicii de Stat „George 
Enescu“.

(Agerpres)

Articole de îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru iarnă

De cîteva zile, în 
magazine au apărut 
noi articole de îm
brăcăminte și încăl
țăminte pentru se
zonul friguros. A- 
tenția cumpărători
lor este atrasă de 
noile modele de ar
ticole tricotate din 
relon pentru băr
bați și femei, de 
sortimentele de tre
ninguri, de încălță
minte cu talpă 
dură de cauciuc, 
ușoară și imper
meabilă și altele, 
care se disting prin 
calitatea lor îmbu

nătățită și linia mo
dernă.

Pentru sezonul 
rece, industria u- 
șoară a contractat 
cu organele comer
ciale și produce, 
între altele, circa 
375 noi modele de 
tricotaje, 700 mode
le de confecții, 500 
de încălțăminte din 
piele, 70 de maro- 
chinărie și 120 de 
noi țesături.

Datorită măsuri
lor luate .din vreme 
pentru pregătirea 
fabricației, unitățile 
comerțului sînt a-

provizionate din a- 
bundență cu mărfu
rile prevăzute. Po
trivit datelor Minis
terului Industriei U- 
șoare, în acest ano
timp producția creș
te, comparativ cu 
perioada corespun
zătoare din anul 
1960, cu 37 la sută 
la tricotaje, 26 la 
sută la confec
ții, 12 la sută 
la țesături din 
bumbac și circa 10 
la sută la încălță
minte și confecții 
din blană.

Aspect din cadrul șantierului O.R.I.F. din comunele Ciobanu-Gîrliciu-Dăieni — regi» 
unea Dobrogea, unde se efectuează însemnate lucrări de îmbunătățiri funciare
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TELEGRAME EXTERNE
0 contribuție de însemnătate
istorică la progresul omenirii

Ecoul internațional al lucrărilor Congresului 
al XXII-lea - ------------*

l'om consacra toate 
forțele noastre 

pentru a traduce 
în viată Programul 

P.C.II.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). =» 

TASS trasmite: Aprobăm în 
■ unanimitate Programul adop

tat de Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. și vom consacra 
toate forțele, cunoștințele și 
experiența noastră pentru a-l 
traduce în viață, a declarat 
strungarul Baranov la un mi
ting al muncitorilor de la U- 
zina „Dinamo" din Moscova. 
El a adăugat că oamenii sovie
tici consideră îndeplinirea Pro
gramului drept cauza lor vi
tală.

Numeroasele adunări și mi
tinguri, consacrate rezultate
lor lucrărilor congresului, au 
loc pretutindeni în orașele și 
satele Uniunii Sovietice. Par- 
ticipanții. la adunări și mitin
guri declară că nu-și vor pre
cupeți forțele pentru traduce
rea în viață a mărețelor pla
nuri trasate de Partidul Comu
nist,

Discutînd rezultatele Con
gresului al XXII-lea al P.C.US 
și Programul de construire a 
comunismului adoptat la con
gres, oamenii muncii din 
U-R.S.S. — reprezentanți ai ce
lor mai diferite profesii — sub
liniază că nu se îndoiesc de 
faptul că acest Program va fi 
îndeplinit. Ei subliniază că o 
chezășie în acest sens o cons
tituie unitatea de monolit a 
rindurilor Partidului Comunist, 
strînsa lui legătură cu poporul, 
fidelitatea față de marxism
leninism.

al P. C. U. S.
corespondentul agenției TASS, 
președintele secției din Sco
ția a Sindicatului național al 
minerilor din Anglia, AL Mo
ffat, a subliniat că poporul so
vietic a pășit pe calea largă 
a construirii comunismului. 
Toți oamenii muncii englezi 
vor urmări cu interes succe
sele poporului sovietic în în
făptuirea hotărîrilor adoptate 
la Congres.

George Mac 
tarul general al Asociației 
Scoția-U.R.S-S., 
hotărîrile

Alistair, secre-

a declarat că 
Congresului al 

XXII-lea al P.C.U.S. vor avea 
o mare înrîurire în întreaga 
lume. „Nicîcînd în istorie nu 
a fost formulat un plan pe 20 
de ani care să deschidă în 
fața poporului perspectiva îna
intării planificate pe calea 
construirii unei societăți noi, 
mai avansate. Poporului so
vietic îi revine rolul de a con
duce omenirea pe această cale, 
dat fiind dîrzenia sa, price
perea de a înlătura numeroa
sele obstacole și de a birui 
multe greutăți".

spre comunism
LONDRA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Hotărîrile 
celui de-al XXII-lea Congres 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice sînt salutate 
cu căldură de către cercurile 
progresiste din Anglia.

într-o convorbire avută cu

NEW YORK 2 (Agerpres). — A- 
merica progresistă salută rezul
tatele Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, care deschid perspectiva 
noi și strălucite pentru întreaga 
omenire.

Deși legile McCarran și Smith, 
precum și alte legi cu caracter re
presiv împiedică pe americanii cu 
vederi progresiste să-și exprime 
punctul de vedere, mulți dintre ei 
au calificat, fără șovăire, noul pro
gram al P.C.U.S. ca o contribuție 
de însemnătate istorică la progre
sul omenirii.

Holland Roberts, președintele 
Institutului americano-rus de la 
San Francisco, membru al Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, a ca
racterizat Programul drept o „mă
reață cartă a principiilor umanis
mului, un manifest elocvent și pu
ternic al drepturilor omului".

Apreciind Programul, economi
stul Victor Perlo a spus că el în
suflețește pe oamenii iubitori de 
pace din întreaga lume. Referin- 
du-se la aspectele economice, el 
a declarat că Programul nu este 
un vis, ci o realitate vie care se 
bazează pe procesele ce sînt deja 
în curs și pe victoriile economice 
deja obținute.

Opinia publică din Grecia 
cere anularea alegerilor 
parlamentare ialsificate

'ATENA' 2 (Agerpres).—Po
trivit relatărilor presei, opinia 
publică din Grecia se pronun
ță cu hotărîre pentru anula
rea rezultatelor alegerilor 
parlamentare care au avut loc 
la 29 octombrie.

După cum informează ziare
le, Frontul agrar general de
mocratic din Grecia (P.A.M.E.), 
a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva 
alegerilor antidemocratice, a 
cerut din nou anularea lor și 
ținerea de noi alegeri. în de
clarație se spune că P.A.M.E. 
va lupta cu hotărîre pentru 
înfăptuirea acestui țel.

în declarția C.C. al P.C. din 
Grecia publicată în ziarul 
„Avghi" și'transmisă de postul 
de radio „Vocea Adevărului" 
se arată că poporul grec „nu 
va recunoaște nici o dată ca 
legale rezultatele alegerilor 
de la 29 octombrie, rezultate 
care sînt rodul teroarei și a- 
buzurilor".

Faptul că în ciuda condiți
ilor extrem de grele în care 
s-au desfășurat alegerile, 
peste jumătate din voturi au 
fost date de alegători opoziției, 
se spune în declarație, dove
dește că poporul grec a con
damnat această politică.

Subliniind că scindarea for
țelor opoziției în alegeri ca 
urmare a poziției conducerii 
centrului a ușurat înfăptuirea

planurilor reacțiunii, C.C. 
P.C. din Grecia arată că 
prezent, mai mult ca oricînd, 
în numele luptei pentru pace, 
democrație, pentru drepturile 
vitale ale poporului, este ne
voie de unitatea tuturor forțe
lor democratice ale țării.

în declarația dată publici
tății de blocul burghez de o- 
poziție „Uniunea de centru", 
liderul uniunii Papandreu, 
fost prim-ministru, a subliniat 
din nou că partidele de opozi
ție nu recunosc ca fiind le
gale alegerile parlamentare în 
urma cărora E.R.E., partidul 
minorității, a acaparat cu for
ța și prin samavolnicii majo
ritatea în parlament.

al 
în

Pp scurt
ACCRA. — Presa ghaneză 

publică un comunicat al can
celariei președintelui Repu
blicii Ghana, în care se spune 
că în Ghana vor fi construite 
un reactor atomic și un labo
rator de radiochimie pentru 
producția de izotopi.

NEW YORK. — Potrivit co
respondentului agenției Uni
ted Press International, pre
ședintele Finlandei, Urho 
Kekkonen care se află într-o 
vizită în S.U.A., a declarat că 
la Los Angeles că nota sovie
tică în care se propun con
sultări cu Finlanda în pro
blema asigurării apărării, este 
o „cerere legală", în baza tra
tatului fino-sovietic din anul 
1948.

Pentru o agricultură
2S octombrie :

înfloritoare
Consfătuire în problemele agriculturii

convocată de Prezidiul C. C» al PXXLS*
». I

• Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a hotărît să reco
mande admiterea Republicii 
Populare Mongole în O.N.U.

28 octombrie :

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La 2 noiembrie, Prezidiul C.C. 
al P.C.U.S. a convocat în Pa
latul Congreselor din Kremlin 
o consfătuire în problemele 
agriculturii. La lucrările con
sfătuirii au participat delegați 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U-S. — conducători ai or
ganizațiilor de partid și sovie
tice republicane, de ținut și 
regionale, ai organelor agri
cole, activiști ai comitetelor 
raionale de partid, sătești, di
rectori de sovhozuri, președinți 
de colhozuri, agronomi, zoo- 
tehnicieni, oameni de știință, 
inovatori în producția agrico
lă, precum și lucrători din 
aparatul C.C. al P.C.U-S., din 
organele de planificare și a- 
gricole, de la redacțiile ziare
lor și revistelor centrale.

Asistența a întîmpinat 
căldură pe tovarășii L. 
Brejnev, N. S. Hrușciov, — 
Kozlov, A. N. Kcsîghin, 
Kuusinen, A. L Mikoian, 
Podgornii. D. S. Polesnski, 
M. A. Suslov, N. M. Șvernik, 
G. L Voronov, V. V. Grișin, 
Ș. R. Rașidov, K. T. Mazurov, 
V. P. Mjavanadze, V. V. 
Șcerbițkt

Nikita Sergheevici Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S„ președintele Consi
liului de Miniștri al U-R.S.S., 
a rostit o cuvîntare consacra
tă sarcinilor concrete în do
meniul agriculturii.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
subliniat că în Raportul de, 
activitate al Comitetului Cen
tral, în raportul cu privire la 
proiectul de Program și în 
Rezoluția congresului au fost 
trasate sarcinile fundamentale 
in domeniul agriculturii. Con
gresul a arătat perspectivele 
dezvoltării agriculturii, a 
stabilit nivelul producției pe 
care trebuie să-1 atingă Uni
unea Sovietică în anii viitori.

Imediat după Congres, a 
arătat N. S. Hrușciov, Comi
tetul Central al partidului și 
guvernul vor organiza consfă
tuiri zonale ale lucrătorilor 
din agricultură. La aceste 
consfătuiri vor fi examinate 
în mod concret sarcinile col
hozurilor și sovhozurilor din 
diferite zone ale țării, vor fi 
discutate măsurile care vor 
trebui să fie înfăptuite în cu- 
rînd în scopul sporirii consi
derabile a producției de ce
reale, carne, lapte și de alte 
produse. încă în 1962 poporul 
sovietic trebuie să simtă roa
dele reale ale înfăptuirii mă
surilor în domeniul agricultu
rii, prevăzute de Congresul al 
XXII-lea al partidului.

Este important să 
pierdem nici măcar o zi, 
spus N. S. Hrușciov, și ime
diat după Congres să desfășu
răm o luptă cu adevărat a în
tregului popor pentru rezol
varea sarcinilor urgente ale 
agriculturii.

N. S. Hrușciov a declarat 
că problema cea mai impor
tantă este folosirea justă a 
pămîntului, schimbarea struc
turii suprafețelor însămînța- 
te în scopul sporirii produc
ției de cereale și de produse

cu
L 

R. 
V.

F. 
O.
N. V.

animaliere. Este necesar ca 
fiecare colhoz și sovhoz să 
desfășoare o amplă activitate 
în această direcție. Deosebit 
de important este ca oamenii 
de știință, specialiștii împre
ună cu practicienii să se apu
ce cu seriozitate de lucru, să 
lichideze aplicarea șablon a 
sistemului de asolamente cu 
ierburi, care pînă în ultimul 
timp a avut o influență dău
nătoare asupra agriculturii. 
Este necesar să se elaboreze 
un sistem de evidență și 
control asupra activității sov' 
hozurilor și colhozurilor pen
tru a preîntîmpina greșeli și 
denaturări în structura supra
fețelor însămînțate.

Un rol important în avîntul 
agriculturii trebuie să-l aibă 
sovhozurile și colhozurile ex
perimentale — model, din 
exemplul cărora trebuie să în
vețe atît cadrele conducătoare, 
cit și masele largi ale colhoz
nicilor și lucrătorilor din sov
hozuri. în prezent, o impor
tanță excepțională 
răspîndirea experienței 
mai bune colhozuri și sovho
zuri, experiența fruntașilor în 
agricultură. Este important ca 
milioane de oameni să-și însu
șească metodele înaintate de 
muncă, ca ei să fie ajutați să 
aplice practic această expe
riență.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
acordat o mare atenție pro
blemelor selecționării și edu
cării cadrelor de directori 
sovhozuri, de președinți 
colhozuri, de conducători 
organelor agricole.

N. S. Hrușciov s-a oprit, 
asemenea, asupra problemelor 
culturii semințelor selecționa
te de leguminoase și cerealie-

capătă 
celor

de 
de 
ai

de

re, mecanizării agriculturii, 
sporirii producției de îngrășă
minte, perfecționării structu
rii organelor agricole și întă
ririi legăturii lor cu viața, pre
gătirii și perfecționării cadre
lor de directori de sovhozuri, 
de președinți de colhozuri, de 
agronomi și alți lucrători a- 
gricoli.

In încheierea cuvîntărîi sale, 
N. S. Hrușciov a spus:

Partidul a trasat planuri 
mărețe în domeniul agricul
turii. Avem toate posibilită
țile pentru a le traduce în 
viață. Acum, principalul este 
munca organizatorică. Este 
necesar să se ridice rolul co
mitetelor raionale de partid 
de la sate care trebuie să de
vină adevărați organizatori ai 
colhoznicilor și lucrătorilor 
din sovhozuri în vederea în
deplinirii sarcinilor trasate. 
Nivelul muncii comitetelor ra
ionale trebuie să fie apreciat 
în funcție de termenele în 
care colhozurile și sovhozurile 
vor realiza indicii gospodării
lor fruntașe. în sală sînt pre- 
zenți numeroși fruntași în a- 
gricultură. Comitetul Central 
al partidului, dragi tovarăși, 
este convins că veți deveni o 
forță activă a partidului în 
îndeplinirea noilor și marilor 
sarcini. în vremurile noastre 
nu este de ajuns să fii tu în
suți fruntaș, ci trebuie să-i 
ajuți pe vecini să ajungă la 
nivelul inovatorilor în pro
ducție.

Trebuie să facem totul, să 
nu ne precupețim forțele pen
tru ca Programul Partidului 
comunist să fie îndeplinit. A- 
ceasta va acoperi de glorie 
timpurile noastre, partidul 
nostru, poporul nostru, învăță
tura noastră marxist-leninistă.

• Generalul Gursel a fost 
ales președinte al Republicii 
Turcia.

• Guvernul R. D. Germa
ne a avertizat S.U.A. asu
pra faptului că poartă în
treaga răspundere pentru 
provocările la care s-au de
dat trupele de ocupație a- 
mericane din Berlinul occi
dental.

27 octombrie:

• La Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S., N. S. Hruș- 
ciov a rostit cuvîntarea de 
încheiere a dezbaterilor la 
rapoartele prezentate.

• R. P. Mongolă a fost pri
mită în O.N.U.

28 octombrie :

• La Congresul P.C.U.S., 
Frol Kozlov a prezentat ra
portul cu privire Ia modifi
cările în Statutul P.C.U.S.

• Lansarea 
unei noi 
purtătoare cu m3i 
trepte pe o distantă 
12.000 km.

29 octombrie :

în Pacific a 
rachete sovietice 

multe 
de

• In condiții de teroare, 
în Grecia s-au desfășurat a- 
legeri parlamentare.

30 octombrie :

• A început alegerea mem
brilor nepermanenți ai Con
siliului de Securitate. R. P. 
Romină candidează din par
tea țărilor Europei răsări
tene.

31 octombrie :

alO Istoricul Congres
P.C.U.S. și-a încheiat lucră
rile.

1 noiembrie :

e Poporul algerian a săr
bătorit ziua națională de 
luptă pentru independența 
Algeriei.

S. U. A. se pregătesc pentru 
experimentarea armei nucleare 

și în atmosferă
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

— TASS transmite : Casa Albă 
a anunțat la 2 noiembrie că 
Statele Unite încep pregătirile 
pentru experimentarea armei 
nucleare în atmosferă.

Kennedy a spus că S.U.A. 
sînt gata să semneze un tra
tat cu privire la interzicerea

experiențelor cu arma nuclea
ră, deși este limpede pentru 
întreaga lume că trebuie in
terzise nu experiențele (întru 
cit o asemenea interdicție 
nu înseamnă nimic 
securitatea popoarelor) 
sași armă nucleară în 
dezarmării generale și

pentru 
ci în
cadrai 
totale.

n viața interna
țională evenimen
tul central al a- 
cestei săptămîni 
l-a constituit isto
ricul Congres al 

Pînă și 
ziare 

ignorau

P.C.U.S. 
înrăitele 

odinioarăburgheze ce 
congresele comuniștilor, au rezer
vat de astă dată titluri uriașe mă
reței adunări de la Moscova. In 
acest fapt — și nu numai în el 
— vedem reflectată influența pe 
care ideile comunismului o exer
cită asupra lumii. Pentru oamenii 
simpli de pretutindeni, Congresul 
P.C.LLS. a reoreze-'st o e

La granița dintre Berlinul 
occidental și cel democrat. 
Militariștii americani se 
dedau la o nouă provo
care. în fotografie se văd 
tancurile americane pre
cum și o duzină de ziariști 
occidentali, dornici să ațî- 
țe psihoza războinică, în 
așteptarea unui eventual 

incident de graniță.

nanfă șl însuflejitoare manifestare 
a hofărîrii poporului sovietic de a 
transforma comunismul înfr-o reali
tate practică. Comunismul este, în 
același timp, asociat în cel mal 
înalt grad de ideea apărării păcii, 
de lupta pentru triumful principii
lor coexistentei pașnice. Oricît ar 
încerca calomniatorii de profesie 
să denatureze adevărul, oricît ar 
încerca oficinele de propagandă 
imperialistă să otrăvească conștiin
ța celor mulfi, popoarele știu că 
țara ce construiește comunismul 
este bastionul cel mai de nădejde 
al păcii mondiale, că politica so
vietică este o politică ce 
mă consecvent grijă pentru 
omenirii, pentru eliminarea 
mejdiei de război.

AMERICA LATINĂ ASTĂZI (I)

UDA DE AER Șl CHEIA EL
Relatările unui ziarist

Peter Grubbe este cores
pondent diplomatic al zia
rului vest-german „Die 
Welt". Nu de mult, Grubbe 
s-a întors dîntr-o călătorie 
în America Latină. Repor
tajul politic al lui Grubbe 
„ America Latină astăzi", 
a fost publicat în „Die 
Welt" în cursul ultimelor 
luni.

Grubbe este un ziarist 
burghez și faptul acesta iși 
pune pecetea pe multe din 
relatările sale. Dincolo insă 
de unele aprecieri și re
marci, trebuie să constatăm 
realismul cu care a zugră
vit situația din America 
Latină, recunoașterile sale 
curajoase.

Publicăm astăzi primul 
reportaj, urmînd ca în zi
lele următoare să reprodu
cem și alte fragmente.

Vor mai răbda mult ?
uatemala este cel 
mai important din 
cele șase state ale 
America Centrale. 
Și totuși, popula
ția acestei țări se

ridică numai la 4 milioane 
locuitori...

Avionul aterizează pe aero-

portul capitalei, care poartă de 
asemenea numele de Guate
mala. Observ cîteva avioane 
militare americane. 11 întreb 
pe șeful direcției informații
lor de pe lingă Cabinetul de 
Miniștri care mă întîmpină, 
ce caută aici aceste avioane. 
El dă din umeri:

— Ele ajută la întocmirea 
cartografiei teritoriului nos
tru.

La aceste cuvinte, fața sa 
rămîne netulburată. îmi amin
tesc însă, involuntar, că ul
tima încercare de puci în Gua
temala a avut loc cu totul re
cent — în noiembrie 1960. A- 
tunci s-a încercat răsturnarea 
președintelui Miguel Indigoras 
Fuentes. Rebeliunea a fost 
înăbușită. Un rol important au 
jucat în aceasta ofițerii arma
tei guatemaleze, instruiți în 
S.U.A. și trimiși de acolo cu 
avioane de vînătoare.

A doua zi după sosirea mea 
în Guatemala, am fost primit 
de către ministrul Afacerilor 
Externe. 11 întreb dacă Guate
mala ar saluta o intervenție 
armată a S.U.A. împotriva Cu
bei. El dă repede din cap a- 
firmativ, iar apoi, prevenind 
cu un gest noi întrebări, a- 
dăugă:

— Desigur, numai în cazul 
că toate statele americane s-ar 
declara de acord. De unii sin-

■e

burghez
guri nu putem hotărî în a- 
ceastă problemă. Noi sîntem 
insă de acord.

Pe fața sa rotundă apare un 
zîmbet șiret. In nordul Guate- 
malei, la câțiva kilometri de 
granița mexicană, a apărut la 
sfîrșitul anului trecut un nou 
aerodrom secret. In timp de 14 
zile. El a fost construit de o 
firmă americană. Pentru bani 
peșin. Acești din urmă factori 
nu sînt prea obișnuiți pentru 
America Latină. Aerodromul 
este folosit pentru instruirea 
unor aviatori, inclusiv cubani, 
care intenționează să acțio
neze împotriva lui Castro.

Două zile mai tîrziu, în fața 
hotelului în care locuiesc trec 
coloanele unei demonstrații 
studențeși. Ei poartă lozinci : 
„Fidel — da, yankeii — nu 
Lovesc în semn de nemulțu
mire capotele mașinilor care 
staționează...

Scumpetea și yankeii
rașul Guatemala 
numără 400.000 lo
cuitori. Aici există 
magazine și băcă
nii de modă veche, 
deseori puțin a-

tractive. Sortimentul mărfuri
lor nu este mare. Cînd pri
vești vitrinele ai impresia că 
întreprinderile din S.U.A. des
fac în Guatemala tot ceea ce

este mai prost din ce produc. 
Prețurile sînt totuși mari. 
Viața în Guatemala este cea 
mai scumpă de pe întreg con
tinentul american, exceptînd 
Venezuela.

Nouă zecimi din totalul 
mărfurilor expuse în vitrine 
sînt importate de peste hotare, 
mai ales din S.U.A. Guatemala 
dispune de materii prime și 
minereuri utile : aur, argint, 
cupru, plumb, fier, zinc, crom, 
petrol și multe altele. Indus
tria este aproape inexistentă. 
Se resimte lipsa căilor de co
municație. In mod deosebit se 
resimte lipsa de energie elec
trică. Chiar și capitala este a- 
provizionată cu energie elec
trică de către o firmă particu
lară controlată de americani.

La mai puțin de 100 kilo
metri de capitală, la altitudi
nea de 1500 metri, se află la
cul Atitlan. De zece ani guate
malezii planifică folosirea ape
lor acestui lac. Aici s-ar putea 
construi o hidrocentrală. A- 
ceste planuri nu sînt însă în
făptuite.

întreb pe un inginer din 
consiliul municipal al capita
lei care este cauza acestei ne- 
hotărîri. El dă din umeri ;

— Firma americană care ne 
aprovizionează cu curent ob
ține profituri importante. Atît 
de mari, îneît îi ajung pentru 
a oferi anual un „dar” minis
trului corespunzător, chiar și 
președintelui. De aceea planu
rile de construcții ale hidro
centralei zac în sertare.

Un american, reprezentant 
al unei firme americane de 
automobile în Guatemala, rîde 
atunci cînd îi povestesc despre 
această convorbire avută cu 
inginerul:

« Concetățenii mei au per
fectă dreptate, lntr-o bună zi.

un guvern le va strica busi- 
ness-ul și va efectua naționa
lizarea — mi se pare că așa 
se spune ? Firma va fi nevo
ită să plece. De aceea ea se 
grăbește să scoată din afacere 
tot ce este posibil, cit mai este 
timp.

Problema principală

ex- 
sînt 
este

n timpul întîlnirii 
cu președintele 
Fuentes îl întreb 
despre relațiile ță
rii sale cu Statele 
Unite. Pe fața sa

apare un surîs studiat.
— Relațiile noastre sînt 

cepționale. Americanii 
prietenii noștri. Kennedy 
un om bun.

Miguel Indigoras Fuentes 
face impresia unui om flegma
tic, aproape plictisit; și numai 
mîna stingă, care alunecă ne
încetat pe tăblița mesei, și 
ochii, cărora nu le scapă nici 
o mișcare a interlocutorului, 
trădează vulpea șireată, gata 
să sară.

El nu este agreat în Guate
mala. Acum chiar mulți adepți 
ai președintelui îl acuză că în
cepe multe acțiuni dintrodată, 
neterminînd nici una din ele, 
că este prea risipitor și, prin
cipalul lucru, că se intere
sează prea mult de „veniturile 
sale personale, auxiliare”, 
chiar mai mult decît de eco
nomia țării. Dar ce să faci, de 
aceste lipsuri suferă aproape 
toți președinții 
câni!

Din punct de 
tic, președintele 
titură evidentă
sperînd să obțină cxzfti tjnor

latino-ameri-

vedere poli- 
a făcut o co
rp-e â-ezptz
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expri- 
soarfa 

pri-

sumarn examen 
al activităților di
plomatice și ex- 

tradiplomatice 
desfășurate în 
Occident in zile
le din urmă in
dică cu claritate

tendința beneficiarilor „războiului 
rece" de a agrava și mai mult 
încordarea internațională. Emisari 
ai Washingtonului, de ranguri fe
lurite, poposesc în puncte nevral
gice de pe glob. Sînt turnee ce 
nu au nimic comun cu interesele 
păcii. Gălăgiosul adjunct al mi
nistrului de război al S.U.A., Gil- 
patric, și-a făcut apariția la Bonn. 
Rezultatul î Agenția americană 
„UNITED PRESS INTERNATIONAL" 
relata că drept urmare a vizitei, 
Germania occidentală va primi din 
partea S.U.A. noi tipuri de rache
te.

La Washington, în fiecare zi, 
are loc o ședință în același loc 
și cu aceeași participare. Faptul, 
deși devenit banal, refine totuși 
atenția. Ședința cu pricina este 
cea a așa-numitului grup consul
tativ al puterilor occidentale pen
tru elaborarea poziției acestor pu
teri în problema germană. Grupul 
se întrunește zilnic, se fac decla
rații presei, o oarecare reclamă 
destul de zgomotoasă însoțește 
evenimentul. Un singur lucru nu 
este vizibil : dorința grupului de 
a contribui la urgentarea tratati
velor Esf-Vesf în spinoasa proble
mă germană. Nimic nu indică e- 
xistența unor preparative serioase, 
reale, în vederea importantelor 
negocieri pe care le așteaptă opi
nia publică. Reprezentanții occi
dentali se situează pe poziții ce 
dovedesc lipsă de realism, pe În
vechitele poziții ale politicii „de 
forță" de mult falimentară, colec
ționează tot felul de bolovănași, 
mai mult sau mai puțin explozivi, 
pe care li plantează pe drumul 
către tratative. Că așa stau lucru
rile o dovedesc și provocările a- 
mericane de la granița dintre 
Berlinul democrat și Berlinul occi
dental. Forțele americane de ocu
pație din zonele apusene au vio
lat frontiera R. D. Germane în cî
teva rînduri.

In scopuri de intimidare, dom
nii ocupartii au plasat și cîteva 
iaoOfi americane la frontieră și 
au adus o duzină de camioane cu 
soldați in ținută de campanie. Inu
til. Demonstrația s-a soldat cu un 
eșec lamentabil pentru organiza
torii ei.

Politica americană de încordare 
internațională și-a găsit expresie 
și în turneul întreprins de genera
lul Taylor în cîteva țări din Sud- 
Esful asiatic — în Vietnamul da 
sud, Tailanda și Laos. Consilierul 
militar special al președintelui 
Kennedy nu a făcut o simplă și 
plicticoasă vizită de „informare", 
cum s-a anunțat oficial. Taylor a 
avut drept misiune să pregăteas
că terenul pentru o intervenția 
militară a S.U.A. în Vietnamul de 
sud, să împiedice normalizarea si
tuației din Laos și să găsească 
modalitățile de a consolida șubre
dul regim dictatorial din Tailanda.

comportare iden
tică 
(iei 
pe linia intensi
ficării psihozei 
războinice s-a vă
dit și Ia O.N.U. 
In locul unor 

eforturi cinstite, menite să ducă la 
o soluționare pașnică a celor mai 
importante probleme internațio-

nale contemporane, reprezentanții 
S.U.A. împiedică orice activitate 
cu caracter constructiv și impun 
diferitelor organisme O.N.U. dez
bateri inutile și diversioniste. Văr- 
sînd lacrimi de crocodil dumnea
lor vor să dea uitării faptul că 
S.U.A. poartă răspunderea pentru 
agravarea ,-■■■■■ 
în anii postbelici 
sebit, 
mice. 
Drew 
„Noi .
primii care am explodat bombe 
nucleare și am experimentat de 
două ori mai multe ca rușii. Nu 
se pot uita răspunderile S.U.A. în 
inijierea cursei înarmărilor nuclea
re și a folosirii orașelor japoneze 
ca teren de experimentare ato
mică".

La O.N.U. săptămina aceasta a 
fost marcată de admiterea R. P. 
Mongole în organizația internațio
nală. Această hotărîre trebuia să 
fie luată mai de mult dar ea a 
fost împiedicată de atitudinea ob
strucționistă a S.U.A. în același 
timp, luni a început alegerea a 
trei membri nepermanenți ai Con
siliului de Securitate. In această 
privință criteriile prevăzute de 
Carta O.N.U. sînt clare : este 
vorba de aportul adus de țările 
respective la menținerea păcii și 
de necesitatea unei repartizări 
geografice echitabile. Pe baza 
unui aranjament ce datează de 
mai mulți ani, unul din locuri este 
destinat Europei răsăritene. Anul 
acesta, țările din această parte a 
lumii au prezentat candidatura 
Republicii Populare Romîne. S.U.A. 
și-au prezentat propriul lor con
tracandidat : Filipinele. La prima 
vedere s-ar putea crede că este 
vorba de o eroare. Dar nu-i așa. 
Înfrunfînd ridicolul, diplomația 
occidentală revendică ca Filipinele 
să reprezinte în Consiliul de 
Securitate... Europa răsăriteană. 
Privești harfa lumii și-ți dai seama 
de absurditate. Europa răsăriteană 
doar nu se află undeva în... Paci
fic. Diplomația occidentală are 
însă alte „criterii”. La Departa
mentul de Stat geografia este 
confecționată asemenea unei h„.- 
ne pe care o modifici după bu
nul plac. Pentru Washington lucrul 
esențial este faptul că Filipinele 
sînt o țară înfeudată blocurilor mi
litare agresive patronate de S.U.A. 
Fidelitatea față de imperialism 
este „argumentul" suprem.

Merită de subliniat că în ciuda 
manevrelor întreprinse de S.U.A., 
la primul scrutin s-au înregistrat 
58 de voturi în favoarea R. P. Ro
mîne. Aceasta înseamnă că majo
ritatea membrilor Adunării Gene
rale s-a orientat după principii 
rezonabile. Deoarece niciuna din 
cele două țări 
majoritatea de 
sare, votul va 
fele viitoare.

situafiei internaționale dflk 
feliei și, în mod deo-

pentru cursa înarmărilor ato- 
Cunoscutul ziarist american 

Pearson scria recent : 
(adică S.U.A., n.r.), am fost

nu a putut obfine 
două treimi nece- 
confinua în ședin-

săpiă-
consu-

n această

voinței
„ELEF- 

scrie : „Victoria partidu-

a diploma- 
americane

grosolană falsificare 
populare. Ziarul burghez 
THERIA"
lui E.R.E. (partidul guvernamental 
n.r.) este
violențe, falsificări și al corupției... 
Pînă și conservatorii recunosc li
chidarea totală a democrației. O 
parte din voturi, poate cea mai 
mare parte, a fost furată prin me
tode care reprezintă o rușinoasă 
renunțare la democrație. Rezulta
tul alegerilor nu ilustrează actua
lul raport al forțelor politice din 
țară". Un alt ziar burghez, „ATHI- 
NAIKI", afirma de asemenea că 
„rezultatele alegerilor sînt antide
mocratice și falsificate".

Este demn de subliniat faptul 
că, în ciuda teroarei, pentru Fron
tul Agrar General Democratic din 
Grecia au fost Înregistrate circa 
700.000 de voturi. Printre depu
tății aleși se află și Manolis Gle- 
zos. „Acest lucru — scrie ziarul 
„AVGHI" — demonstrează că 
nici un fel de teroare și violență, 
nici un fel de samavolnicie și 
falsificare nu pot Infringe spiritul 
democratic al poporului grec".

EUGENIU OBREA

rezultatul rușinoaselor

economic din partea S.U.A. Pe 
scară mai largă însă, acest a- 
jutor nu a apărut pînă acum. 
Se pare că cei din Washington 
nu au prea multă speranță că 
Fuentes se va menține la pu
tere. Aceasta determină și stag
narea în economia țării, Iar 
presa critică zi de zi tot mai 
aspru pe președinte. Va putea 
oare în aceste condiții Miguel 
Indigoras Fuentes să-și men
țină fotoliul de președinte ?

Ca și în Mexic, președintele 
Guatemalei este ales pe 6 ani 
și are aproape aceleași drep
turi ca și colegul său din Casa 
albă de la Washington. Intre 
altele fie zis, retribuția șefu
lui guvernului guatemalez este 
mai mare decît a celui ameri
can. Bugetul anual al Guate
malei atinge abia 100 milioane 
dolari. In schimb președintele 
primește lunar 12.000 dolari și 
pe deasupra încă o compensa
ție anuală pentru diferite chel
tuieli care însemnează o sumă 
ce se exprimă printr-o cifră 
cu șapte semne. In afară de 
aceasta mulți membri ai fami
liei președintelui primesc de 
asemenea retribuții din partea 
statului.^

Cînd analizezi situația din 
țară în ansamblu, îți pui în 
mod involuntar întrebarea: 
aici oare ror avea loc aceleași 
evenimente ca și în Cuba ?

Multe vorbesc despre
ceasta : mizeria maselor popu
lare, contradicțiile dintre cei 
bogați și cei săraci, stagnarea 
eco~.într-una din țările 

—.z: bogate în resurse de 
materii
Centrală, 
proape
Guatemala
urma

rezervă de valută. 
oscilare a prețurilor 

pe piața mondială a- 
economia acestei

a-

prime din America
Aceste resurse 

că nu sînt
trăiește

a- 
folosite. 
de pe 

plantațiilor de cafea,
care îi asigură 75 la sută din

întreaga 
Și orice 
la cafea 
menință 
țări.

— Stăm pe o ladă cu aur, 
dar nu avem cheia acestei 
lăzi — mi-a spus ministrul 
muncii.

Plec cu avionul la Tikal. 
Tikal a fost cîndva capitala 
puternicului imperiu-Maya. A- 
cest oraș se află în Peten, cea 
mai nordică provincie a țării. 
Peten ocupă o treime din în
tregul stat și este egală, în 
ceea ce privește suprafața, cu 
Olanda sau Belgia. Aici, însă, 
nu există nici șosele, nici căi 
ferate. Pe întreg acest terito
riu locuiesc numai cîteva mii 
de oameni.

Numai cu avionul poți a- 
junge în această regiune. Două 
sute de kilometri de junglă. 
Arbori roșii și cedri. Iar sub 
junglă — petrol și minereu de 
fier. Din păcate, cu avioane1'’, 
nu se poate transporta r. 
cherestea, nici petrol, nici 
nereu de fier.

— Pentru a valorifica regi
unea Peten sînt necesare șo
sele, dar șoselele costă bani, 
iar bani nu avem — îmi spune 
un funcționar de stat. — Banii < 
sînt cheltuiți pentru menține
rea unei armate întregi de co
lonei, precum și pentru sala
riul președintelui, care pri
mește mai mult decît confra
tele său de la Washington.

Ministrul muncii are drep
tate. Guatemalezii stau pe o 
ladă cu aur, dar nu pot s-o 
deschidă. De acest lucru m-am 
convins pretutindeni.

Cit timp oare se vor mai 
împăca oamenii cu această si
tuație ? Aceasta este princi
pala problemă a Guatemalci.„

STAS 3452 52.


