
La Uzinele metalurgice „Unio" Satu Mare se acordă o atenție deosebită calității lucrărilor de montaj. Echipa de lăcătuși-montori, condusă de comunistul Iosif Haratase este fiuntașă în lupta pentru calitatea lucrărilor de montaj la locomotivele pentru exploatarea minieră.

KT -x:

In anul întîi
la școala munciin luna august a fiecărui an, colectivul de muncă din uzina noastră primește noi cadre tinere calificate: ai școlilor pro- în ultimii doiabsolvenți fesionale. ani, de exemplu, în uzină au venit aproape 100 de noi muncitori. Mi-amintesc cu care aceștia au secții, emoție firească, pe care am încercat-o fiecare dintre noi atunci cînd ne-am încadrat în puternicul detașament al muncitorilor.A intrat în obiș- colectivu- lui n-ostru ca primirea noilor tineri muncitori să se facă intr-o atmosferă sărbătorească. astfel incit proaspeții m. nc toi să-și aducă aminte întotdeauna cu bucurie și emoție de ziua cind au intrat în rândurile muncitorilor. Ziua a- ceasta e o sărbătoare nu numai pentru ci, ci și pentru noi toți, pentru întreaga uzină. Și cînd în uzină vin citori, co tul U.TM berea i Cm cim pentru mele z2e n integreze în cn’ectr cipe la incepLmrea sarcinilor de plan, să Se ajutați să-și însușească înaltele trăsături de caracter ale muncitorului zilelor noastre ? Experiența ne-a dovedit că înainte de toate trebuie să le facem cunoscute tradițiile vele ei, întreprindere.cru am început și am obținut, sub conducerea comitetului de partid, o bună experiență. De exemplu, pentru început noi am organizat în cinstea proaspeților muncitori o ..Joie a tineretului" în care li s-a vorbit despre trecutul uzinei, importanța pe care o are ea în economia națională, perspectivele ei de dezvoltare.

de emoția intrat în

găsit necesar să facem acest lucru deoarece noile cadre de azi vor fi viitorii muncitori care vor lucra în uzina noastră, care se va dezvolta neîncetat, ei vor fi stăpînii noului și modernului laminor ce se va monta în uzina noastră. Am organizat de asemenea o întîlnire între tinerii muncitori și comunistul Gheorghe Botezatu. Din re-
Cum se ocupă comitetul U. T. M. 

de la Uzinele „Republica" 
de educarea tinerilor nou veniți 

in uzină

din

nvința

de fiecare dată noi mun- comiie- își pun între- trebuie să munca încă din priori să se să part-

tinerilor muncitori uzinei, perspecti- să-i apropiem de Cu acest lu-

latârile bătrînului muncilor tinerii au aflat despre condițiile neomenești de muncă din ani: regimului burghe- zo-moșieresc. regim de crin- csnă exploatare. și au înțeles mai mult de ce trebuie să prețuiască prezentul, minunatele condiții de muncă și viață asigurate tineretului prin grija partidului; au înțeles că la făurirea unui trai mereu mai îmbelșugat este chemat să participe fiecare om al muncii, deci și ei. Ca o reacție imediată la cuvintele bătrânului muncitor, chiar atunci. în cuvinte simple, emoționante, mulțj tineri, printre care Mihai Fanau. Petre Proeopie. Tudor Călin s-au angajat să-și îndeplinească sarcinile de plan, să dea produse de bună calitate, să dovedească prin întreaga lor activitate că sînt demni de titlul de muncitor, că țin la prestigiul uzinei, al colectivului în care au intrat.Evident, aceste lucruri au constituit doar începutul. Sarcina organizației U.T.M. este aceea de a dezvolta la tineri trăsăturile înaintate ale muncitorului de tip nou. dragostea și respectul față de muncă, spiritul colectiv, sentimentul datoriei tovărășești, într-un cuvînt, înalta conștiință muncitorească.In educarea tinerilor muncitori ne-am bizuit mult pe

colectiv. Iată de ce încă primele zile de muncă, tinerii au fost încadrați în cele mai bune brigăzi de producție ale tineretului sau au fost repartizați pe lîngă muncitorii vîrstnici. în brigadă, mai bine ca oriunde, tinerii își însușesc trăsăturile muncitorului înaintat : spiritul de colectiv și de întrajutorare, disciplina liber consimțită, învață să-și coordoneze acțiunile proprii cu ale celorlalți și să împletească în chip armonios interesele personale cu cele colective. Rezultatele pe care le-am obținut confirmă că această orientare a fost justă, îmi vine în minte un caz, destul de recent, care subliniază rolul colectivului în educarea tinere; generații de muncitori. Cepăreanu Victor a fost repartizat în brigada condusă de Icn Ștefănescu din secția mecanică și reparații. Spre deosebire de mulți alți colegi de promoție, Cepăreanu nu s-a dovedit la început prea interesat de munca brigăzii. Uneori întîrzia și chiar lipsea de la lucru. De multe ori lucrările sale erau de slabă calitate. Ba ma: msa
vrie-GHEORGHE RADU 

secretar al comitetului V.T^d. 
Uzinele de țevi „Republica" 

București

Credite acordate 
gospodăriilor 

colective

Proletari din toate țările, uniți-văț

tineretului

(Agerptes)

cinieia

nu-s

să se descurce 
cele mai înain- 
și tehnologii. 

Varga Mihai, 
Stengel

lui 
maistrului 

chiar cind 
fățișă, 

de

In anul 1961 statul a acordat gospodăriilor agricole colective credite pe termen lung în valoare de 800 milioane lei. Cea mai mare parte din această sumă a fost repartizată pentru cumpărarea animalelor de producție și procurarea lemnului și cimentului necesar construirii de grajduri. Restul s-a folosit pentru materiale legate de dezvoltarea legu- miculturii, îmbunătățirii funciare, lucrări și utilaje pentru alimentări cu apă, irigații și procurarea de material sădi- tor viti-pomicol.Consiliul de Miniștri a alocat recent, încă 110 milioane lei pentru aceleași scopuri precum și pentru achiziționarea de materiale și utilaje necesare pisciculturii. Această suplimentare a fondului de credite pe termen lung este destinată sprijinirii în primul rînd a gospodăriilor agricole colective nou înființate.
Construcții 

gospodărești 
în G. A. C.Gospodăriile agricole colective din regiunile Dobrogca, Suceava, Argeș, Ploiești și Ga- lați au terminat și dat în folosință aproape toate grajdurile prevăzute în acest an. Prin ridicarea unor noi grajduri. magazii, pătule etc. gospodăriile colective din Dobrogea au acum peste 6.800 construcții gospodărești, de 6 ori mai multe decît în 1957.Cel mai mare număr de construcții — peste 5.000 — se ridică în acest an în regiunea București, unde colectivizarea agriculturii a deschis noi perspective pentru sporirea producției agricole și dezvoltarea rapidă a proprietății obștești a gospodăriilor colective și mai ales a sectorului zootehnic. Pînă acum aproape 3.400 noi construcții au și fost date in folosință.Potrivit datelor centralizate, în gospodăriile colective din întreaga țară au fost construite de Ia începutul anului și pînă Ia 1 noiembrie 14.800 noi adăposturi pentru animale și păsări, magazii de cereale, pă- tuie de porumb, remize etc.(Agerpres)
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înd am intrat în 
hala cuptoarelor 
Siemens Martin 
de la Reșița, îmi 
ieși în cale un om 
în vîrstă, voinic, 

cu bluză ruginie.
îl auzii strigînd cuiva peste 

umărul meu:
— Ei, copile... Gata vatra ? 
„Copilul" are 38 de ani. 

Este unul dintre cei mai buni 
prim-topitori. Vasile Mocea. 
Ultimul său record: 86 zile 
de funcționare a cuptorului 
fără reparații speciale la va
tră.

După mai bine de zece ani 
de cînd e la oțelărie, 
Mocea cuvintele 
Matei Stubnya, 

o laudă 
bucurie. Doar 

deprins .tainele' 
De la el și

Ajutorul reciproc a devenit un lucru obișnuit în brigada condusă de comunistul Constantin Furtună, de ja secția strungărie a Uzinei „Hidromecanica" din Brașov. Iată-i pe tinerii Gheorghe Șinririloiu și Alexandra Mardare, din această brigadă, discutînd despre calitatea pieselor strunjite.
Succese în munca patrioticăOrganizația de bază U.T.M. din cadrul întreprinderii carotaj și per- forări-Ploieștî sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, a obținut pe lîngă rezultatele în producție, importante realizări și în activitatea obștească. De la începutul a- nului și pină în prezent tineretul de aici, mobilizat de birourile U.T.M. de secție, a efectuat un mare număr de ore de muncă patriotică la lucrări de construcții in centrul orașului Ploiești, plantarea a 1.000 de puieți în parcul Bucov, în- silozări etc. In momentul de față tineretul mult entuziasm Ia construirea halei de uzinaj. Tinerii și-au

luat angajamentul ca toate lucrările necalificate să fie făcute de ei.De asemenea, tinerii din această organizație au colectat și predat la I.C.M. cantitatea de 58 tone fier vechi care a și luat drumul oțelăriilor. In aceste acțiuni s-au evidențiat în mod Petre, Fotache șanu Gheorghe, ghe etc.
deosebit Peda Niculae, Boto- Ursu Gheor-

C. DRAGULIN 
mecanic

participă cu reducerea

creierii munților, ca Mocea, 
minați de o mare dragostei 
un adevărat neastîmpăr, de a 
vedea oțelul ieșind de sub 
mîinile lor. După spusele 
maistrului, în asemenea sufle
te inima se scaldă în lumină.

Dragostea pentru „artiștii" 
oțelului — și Mocea e un oțe- 
lar cu adevărată vocație — îi 
e împlinită în adîncul con
științei sale cu prețuirea a 
ceea ce își dă el seama că tre
buie să fie adevărații oțelari 
ai timpului nostru: tineri cu 
școala profesională, cu liceul 
seral, capabili 
cu ușurință in 
tate metode 
Achim Vasile, 
Jurmă Constantin, 
Gheorghe, Bagy Iosif, Bagy 
Pavel — sînt numai cîțiva din
tre foștii elevi ai școlii profe
sionale, care astăzi conduc bri
găzi de tineret fruntașe ori au 
absolvit școala de maiștri.

Pe lingă cuvintul înțelept 
al zecilor de manuale, sfatul 
de zi cu zi al bătrînului mai
stru i-a dat fiecăruia un in
strument ferm, fără greș în 
fața cuptorului și în viață: 
o înaltă conștiință de oțelar. E impresia fun

damentală care ți 
se întipărește in 
minte cină îl cu
noști îndeaproape 
pe Stubnya. Felul 
lui de a munci și 
de a fi atestă in 
el nu 
simplu 
de la el poți învă
ța mult mai mult decît o meserie. Lupta pentru 

plan, pentru o înaltă produc
tivitate și calitate, e nedespăr
țită pentru el de străduința de 
a crește — în această luptă — 
oameni ai timpului nostru, cu 
o conștiință demnă de înaltul 
titlu de oțelar.

Dorința lui de a-i vedea 
crescînd neîntrerupt merge 
pînă acolo incit e înciudat ori 
de cite ori vede că vreun elev 
de-al lui, ajuns fruntaș și pe 
drept prețuit, bate apoi pasul 
pe loc, fără să încerce să se 
depășească pe el însuși.

Cite seri nu a zăbovit bă- 
trînul în tovărășia lui Mocea, 
pînă acesta din urmă a ajuns 
ceea ce e acum : un adevărat 
și priceput stăpîn al oțelului! 
Cine ar putea tălmăci bucuria 
bătrînului cînd, lună de lună, 
învățăcelul său a făurit oțel 
tot mai mult, tot mai bun. — 
scurtînd timpul de elaborareMIHAI NEGULESCU

(Continuare în pa/;, a 2-a)

de la 
astăzi

virsta

el a 
lului. 
oțelari bătrini care 
la pensie.

Stubnya, deși de 
nu s-a tras spre odihnă.

— Cit mai am putere in brațele astea nu-s făcute 
ducă bastonul... spune 
uneori, zîmbind.

Dar lucrul cel mai de 
ce se poate învăța 
de la el stă din
colo de puterea 
brațelor lui.

A deprins me
seria in 20 de ani 
de „tras cu coada 
ochiului" la maiș
trii aduși din străi
nătate de proprie
tarii de 
muri ai
Dar, din 

învețe, el 
odată un 
anii regimului 
popular, a fost 
maistru, Stubnya și-a atras o 
dreaptă stimă tocmai pentru 
aceasta. Experiența sa, acu
mulată cu greu, s-a revărsat 
împrejur cu generozitate. Tai
nele cuptorului, știute de el. 
au trecut din mintea și sufle
tul lui Stubnya la sute de ti
neri și vîrstnici. Și aceasta în
continuu, pînă 
virsta cînd alții sînt la pensie.

— Mă simt așa legat de ti
neri, îneît nu-mi vine să plec 
de lingă ei... dă să se apere 
bătrînul. Pensionar ? Nu, nu 
mi-ar sta bine.

în creșterea noilor oțelari, 
ca și în producția de zi cu zi 
a cuptoarelor, maistrul Stub
nya întrețese pasiune și perse
verență de comunist.

Este, în afară de un maistru 
iscusit, un judecător limpede 
al faptelor și însușirilor fiecă
rui tînăr. Aproape nici un tî- 
năr topitor nu e promovat în 
muncă, sau trimis la vreo 
școală, fără să fie consultat și cel pe care, cu dragoste, 
băieții îl consideră, simplu și tuteZar, „bătrînul nostru mai
stru".

Un suveran al cuptoarelor ? 
Nu.
Nu e în firea unui om ca 

Stubnya să-și asume preroga
tivele unui colectiv.

Are însă ochi pătrunzători. 
Oțelul i-a făcut așa. Doar 

ochii lui au „citit" aproape 
patruzeci de ani metamorfo
zele metalului, oră cu oră, mi
nut cu minut.

La fel, a citit în sufletul 
vechilor maiștri și ingineri. în 
unii dintre aceștia, spune el, 
nu se afla pic de inimă pen
tru oțelarii de rînd

De atunci s-a hotărit să 
prețuiască, odată cu meșteșu
gul fierberii oțelului, omul.

îi plac tinerii veniți din

numai un 
maistru:

pe vre- 
Reșiței. 

ce a 
nu a 
secret.

apucat
■făcut nici- 

Cînd, în 
democrat- 
promovat

dincolo de

(Continuare in pag. a 3-a)

strea

absolvenți ai 
profesionale, 

și de maiștri, 
obține rezul-

REALIZĂRI ALE
CONSTRUCTORILOR

DIN ONEȘTI

un

Frumosul oraș de 
pe Valea Tro- 
tușului, Oneștiul, 

se dezvoltă continuu. 
La parterul blocurilor 
G 1 și G 2, au fost des
chise magazine mo
derne printre care un 
centru de piine,
magazin alimentar cu 
autodeservire, un 
prozar, o farmacie, o 
cofetărie, o agenție a 
O.N.T.-„Carpați".

De curînd, harnicii 
constructori de locuin
țe, de la Șantierul 3 
oraș Onești, au obți
nut noi și importante 
succese. Printre aces
tea se numără și ridi
carea la roșu a cine
matografului cu 400 
de locuri, care va fi 
terminat pînă la sfîr- 
șitul acestui an, ridi
carea la roșu a altor 
două 
G 4.

a-

montarea celor trei 
blocuri din panouri 
mari prefabricate în 
cvartalul 8 al orașului 
și care totalizează 180 
apartamente, obține 
succese importante.

De asemenea, în 
Onești, a fosf termi
nată construcția unui 
frumos grup școlar 
profesional cu 8 săli 
de clasă, atelier, can
tină, cămin. Se înfru
musețează mereu ora
șul prin asfaltarea 
străzilor, amenajarea 
spațiilor dintre blocuri, 
extinderea iluminatului 
fluorescent, care nu 
peste mult fimp va fi 
extins în întregul oraș.

blocuri G 3 și 
înfr-un sfadiu a- 

vansaf sînt și lucră
rile de zidărie la 
blocurile cvartalului 6, 
începute în ulfimul 
fimp. Brigada condusă 
de Gheorghe Bu- 
celea care lucrează la

TOMA 
CONSTANTIN 

mecanic*Pe șantierul com
plexului petro
chimic din O- 

nești, majoritatea mun
citorilor o formează

Pe șantierul 
plexului | 
-L:_ -1:.

tinerii, 
școlilor 
fehnice 
Penfru a 
fafe mai bune în mun
că ei au fosf încadrați 
în 155 de brigăzi de 
producție de zidari, 
dulgheri, fier-befonișfi, 
macaragii, momori, e- 
lecfricieni, cazangii, 
instalatori etc. Ceea 
:e caracterizează mun
ca lor este străduința 
de a executa lucrări 
de cea mai bună ca
litate și de a reduce 
consumul specific de 
materiale cu 3 la sută. 
In fruntea întrecerii 
penfru realizarea a- 
cestor importante o- 
biective se află bri
găzile conduse de Ion 
Barbu, Ion Dragomi- 
rescu, Carol Baka și 
altele.

CONSTANȚI' 
BUTE 
mecanic

a Cocargeaua, pe 
malul Borcei, în re
giunea București, 
oamna a venit și în 

acest an cu hamba
rele pline, cu bucu
rie în casele colec

Producție sporită și economiiPe seama creșterii productivității muncii și prin depășirea lună de lună a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, colectivele întreprinderilor industriale din regiunea Maramureș au obținut în primele 10 luni din acest an o producție suplimentară în valoare de 106.214.000 lei.Printre altele au fost date peste plan mai mult de 1.000 tone de utilaje pentru industriile minieră, chimică și siderurgică, sute de tone de pro-

duse chimice, importante cantități de minereuri, material lemnos, materiale de construcție etc. Preocupîndu-se îndeaproape de reducerea con sumurilor specifice de materii prime și auxiliare și de punerea în valoare a unor noi rezerve interne, colectivele întreprinderilor industriale din regiune au realizat totodată economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 14.612.000 lei. (Agerpres)

tiviștilor. Odată cu toamna au în
ceput in sat și nunfile care par să 
nu se mai termine pînă tîrziu, în 
iarnă. E un obicei vechi și frumos, 
care odată cu înființarea gospodă
riei colective, aici, la Cocargeaua, a 
căoătat o semnificație cu totul 
nouă, venind să sublinieze parcă 
în fiecare toamnă, bucuria oame
nilor. încrederea lor nețărmurită 
în viitor. Nu-mi mai amintesc e- 
xact cuvintele, dar știu că o dată, 
Maria Zidaru, președinta colectivei 
din Păulești, a spus că se poate 
vedea dacă oamenii o duc bine 
într-un sat și după numărul nunților. 
Nimic mai adevărat. La Cocar
geaua, de pildă, au avut loc în 
anul trecut 80 de nunți. Anul a- 
cesta. după cite îmi spuneau oa
menii din sat, numărul lor va fi

In fabricile de încălțăminte din regiunea Brașov numeroși muncitori au îmbrățișat inițiativa de a scoate din magazie cu 1 Ia sută mai puțină materie primă decît prevede norma de consum. Cei de la Fabrica „Timpuri Noi" din Brașov, de exemplu, com- binînd tiparele mari cu cele mici la croirea fețelor de încălțăminte nomii de valează cu încălțăminte Procedînd lalte lor de încălțăminte din regiune au reușit să micșoreze consumurile specifice de materii prime. în primele 10 luni din acest an în industria de încălțăminte a regiunii Brașov s-au economisit peste 9.000 kg talpă și aproape 3.600 mp de piele.

au obținut eco- piele care echi- 10.000 fețe de pentru copii, astfel, și cele- colective ale fabrici-

(Agerpres)
Oră de fizică la școala elementară de 7 ani din satul Trip-Băi raionul Oaș.Foto : AGERPRES

munca noastrâîn gospod
cu mult mai mare. Tineri care s-au 
căsătorit în gospodăria colectivă, 
care vor începe din foamna acea
sta să-și întemeieze un cămin nou, 
sînt multi. Unul dintre ei este 
Gheorghe Andrei. Altul e Gheor
ghe Duțu. Altul Leuștean Gheor
ghiu... David Butacu... Să stăm de 
vorbă cu unul dintre ei, să aflăm 
care-j sînt gindurile acum, la în
ceputul căsniciei, planurile Jami- 
liale de viitor. De pildă, cu 
ghe Duțu.

Duțu este un băiat de 
potrivită, apreciat mult 
munca sa în gospodăria colectivă. 
El s-a căsătorit de curînd cu Va
silica Nedelcu, o fată foarte „în- 
demînatică la lucru", după cum 
spune brigadierul ei. Să pătrunzi 
mai adînc în gindurile unui om, 
să afli care-i sînt frămînfările, a- 
tunci cînd nu-l cunoști decît nu
mai de cîteva ceasuri, este ceva 
mai greu. Gheorghe Duțu însă are 
o fire deschisă, apropiată. Mi-a 
spus povestea dragostei sale, sim
plu, firesc și, desigur, nu fără oa-

Gheor-

statură 
pentru

recare emoție în glas. Mi-a poves
tit cum a cunoscut-o el pe Vasi
lica și cum au stat ceasuri întregi 
de vorbă, seara, după ce se în
torceau de la muncă. Cum, înce
tul cu încetul, au început să-și 
dea seama că țin unul la altul, 
cum au hotărî) să se căsătorească.

Este adevărat că in dragoste 
nu poți enumera pe degete pen
tru ce ții la un om. Dar tot ații 
de adevărat este că dacă stai 
bine și te gîndeșfi, găsești totuși 
unele trăsături ale omului drag 
spre care te simți în mod deose
bit atras. Gheorghe Duțu ne-a spus 
cîteva din aceste trăsături care se 
refereau la Vasilica.

— De ce m-am căsătorit cu ea 
și nu cu altă fată? Eu știu? Pentru 
că ne-am plăcut amîndoi, unul pe 
altul. Poate pentru că ne-am în- 
tîlnit amîndoi pe drumul ăsta, 
pentru că și Vasilica ține la gos
podăria colectivă tot așa cum țin 
și eu. Poate penfru că, văzîn- 
du-ne împreună, colectiviștii zi
ceau că ne potrivim și că noi doi

----- ••

Arături adinei 
pentru insămînțările 

de primăvarăGospodăriile agricole colective Sîntana, Grăniceri, Olari, Pilu, Socodor și altele din raionul Criș, care au obținut producții bune în acest an, sînt fruntașe în efectuarea arăturilor adînci pentru însă- mînțările de primăvară. Majoritatea gospodăriilor colective din acest raion au terminat executarea arăturilor a- dînci. Această lucrare a fost, de asemenea, terminată și în multe unități din raioanele Salonta. Beiuș. și Aleșd.în regiunea Crișana au fost arate adînc aproape 70 la sută din terenurile prevăzute și au fost încorporate în sol cantități însemnate de îngrășăminte. (Agerpres)
y • __ aarie

o să ne luăm. Și, mai știu eu pen
tru cell..,

— Dar cu zestrea ? l-am între
bat.

— Păi am avut fiecare zestrea 
noastră, că doar am muncit nu ? 
N-am stat nici eu și nici ea de
geaba nici o zi. Știam dinainte că 
e o fată muncitoare, care se fine 
bine de treabă.

Ajungînd la zestre, discufia cu 
Gheorghe Duțu devine deosebit 
de interesantă.

Pentru că zestrea și aici, la 
Cocargeaua, ca de altfel, în ge
neral in satele noastre, era pînă 
la înființarea gospodăriei colecti
ve o barieră aproape de netrecut 
în calea dragostei adevărate a ti
nerilor, tocmeala ca la tîrg a pe
rechilor de boi și a pogoanelor 
pe care trebuia să le aibă băiatul 
și mai ales fata, distrugînd orice 
urmă de sentiment. Cit despre o 
astfel de zestre nici vorbă azi. De 
ce ? Gheorghe Duțu explică lim
pede și precis. Gospodăria colec
tivă are cîteva mii de pogoane

de pămînt, o turmă de aproape 
3500 de oi, peste 500 de animale 
mari, 8 grajduri, 11 saivane, 16 
pătule, uzină electrică proprie, un 
fond de bază care prin munca se
rioasă a colectiviștilor a crescut 
anul acesta la peste 6 milioane 
lei. Numai anul trecut, colectiviștii 
din Cocargeaua au primit produse 
și bani în valoare de 5.481.762 
lei. Gheorghe Dufu și Vasilica Ne- 
delcu n-au mai trebuit să mai vor
bească nici de boi și nici de po
goane, Știau că tot ce are gospo
dăria colectivă, averea aceasta 
imensă, le este adevărata zestre, 
lor nerămînîndu-le altceva de fă
cut decît să fie vrednici, să mun
cească, să ajute ca ea să sporeas
că din an în an tot mai mult.

— Păi, ia să facem noi o so
coteală simplă. In gospodărie e 
de lucru tot anul, nu te poți plînge 
că n-ai ce face. Eu am pînă acum

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 3-a)

Pășuni model
In regiunea Suceava au fost 

organizate anul acesta 55 de 
pășuni model cu o suprafață 
de 18.400 hectare. Pe aceste 
pășuni colectiviștii și țăranii 
muncitori întovărășiți au exe
cutat la vreme lucrările de în
treținere (curățire, grăpare, 
ingrășare) și au aplicat pășu- 
natul rațional. Drept urmare 
producția de masă verde ob
ținută a fost de 10.000 kg la 
hectar.

Mărirea productivității pă
șunilor a dat posibilitatea uni
tăților agricole socialist-coope- 
ratiste să dezvolte mai repede 
sectorul zootehnic. Pe aceeași 
suprafață de pășune colecti
viștii din Bucecea, de exem
plu, au asigurat hrana pentru 
un număr dublu de animale 
față de anul trecut.

Crescătorii de animale din 
regiunea Suceava sînt hotă- 
rîți să nu se oprească la aceste 
succese. Cu sprijinul sfaturilor 
populare ei fac 
pregătiri pentru 
unor pășuni din 
jiei, precum și 
efectuării la timp a lucrărilor 
de îngrijire pe pășunile exis
tente.

de pe acum 
ameliorarea 
bazinul Ji- în vederea

(Agerpres)



V

------ Răspund —-—- 
la sesizările tinerilor

și trei tehni- ———— iată numaidin manifestările cul- ceîe mai frecvente din programelor săptămî- căminului cultural

In fiecare seară, la căminul cultural din comuna Hănești, raionul Săveni, regiunea Suceava, luminile ard pînă tîrziu. Conform programului săptămînal afișat cu ; regularitate în locurile cele mai vizibile și mai frecventate din sat, aici, la cămin,’ se desfășoară necontenit o intensă activitate culturală. Colectiviștii și întovărășiții din comună, tineri- și vîrstnici, s-au obișnuit ca după terminarea muncilor de peste zi să vină seara aici și să petreacă în mod folositor, instructiv, cîteva ore din timpul lor liber. In sala de spectacole ori în sala de lectură a bibliotecii, odată cu lăsarea serii începe animația. Conferințe, filme, citirea în colectiv a unui fragment din-- ir-d carte nouă, o discuție organizată pe marginea unei cărți, întîlniri între colectiviști și întovărășiți ori între aceștia și specialiștii agronomi din comună (un inginer cieni) cîteva turale cadrul nale ale din Hănești._~e. Conferințele, pe teme de po- litică internă sau internațio- /" hală. pe teme agrotehnice, științifice sau cultural-educative, se bucură de multă popularitate și apreciere în rîndul oamenilor din Hănești. Lucrul acesta se datorește faptului că temele acestor conferințe sînt strîns legate de problematica satului, răspund cerințelor i- mediate ale colectiviștilor și întovărășiților.Programele susținute de formațiile artistice de amatori din comună sînt și ele mult apreciate. Mai în fiecare duminică pe scena căminului două- trei formații artistice de amatori susțin cîte un program. Corurile, . dansurile, poeziile, programele de muzică populară sau ușoară sînt frecvente la căminul din Hănești. Alteori, . la. cămin sînt organizate seri de întrebări și răspunsuri ori seri de calcul unde întovărășiții din sat se întîlneșc cu '.-colectiviștii, discută cu ei, se' -csr interesează de munca în- gos- podârie, de succesele pe care le obțin, convingîndu-se pe zi ce trece că drumul belșugului și al bunăstării e în colectivă. De asemenea, în programul săptămînal al căminului., sînt... . incluse și filmele. De trei ori pe săpțămînă la căminul din ' Hănești rulează un film. Pentru ca semnificația și mesajul acestor filme să fie înțelese mai bine de către spectatori, conducerea căminului a organizat pe marginea multora dintre ele (cum au fost „Setea", „Răz
boi și pace", ..D-ale carnava-

oamenii eres-

Foto : AGERPRES

căminul 
spusele 
să aibă 

cunoș-

lui Stubnya, 
ieșit numai

dezvolto 
sectorul zootehnic al gos
podăriei agricole colecti
ve „Oțelul roșu" din satul 
Racovița, raionul Balș. 

Pentru cele 137 de ani
male ale gospodăriei din
tre care 39 de vaci cu 
lapte colectiviștii au con

struit un grajd nou.

Maiak o vs k î 
pentru noiTribunul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie este cunoscut încă de mulți ani în rîndurile iubitorilor de poezie din țara noastră. Excepționala forță poetică a cuvîntului său ne-a cucerit inimile și ne-a ajutat, ca să zicem așa, mai ales pe noi cei tineri, să luăm cu asalt mările înălțimi ale idealurilor comuniste. Maiakovski este înainte de orice un genial poet al luptei deschise împotriva dușmanilor revoluției și a întregii cohorte de mizerii și miazme ce însoțesc morala lor putredă. încă despre primul său poem amplu, Norul cu pantaloni, scris în 1915, poetul spunea : „...îl socot ca un catehism al artei de astăzi. Jos iubirea voastră, jos arta voastră, jos orînduirea voastră, jos religia voastră, sînt tot a- tîtea strigăte ale celor patru părți din poem“.Suflul acestei încleștări u- riașe, lupta împotriva lumii vechi, pentru afirmarea definitivă a revoluției, a socialismului, își pun pecetea pe întreaga operă maiakovskiană. Toate titlurile poemelor sale, stînd gata „ațintite guri de tun“, se înscriu între cei doi 

lului" etc.), discuții interesante și pasionante, lucru care a intrat deja în tradiția oamenilor din Hănești.în cadrul programului săptămînal o deosebită atenție se dă manifestărilor culturale menite să contribuie la efectuarea la timp și în cele mai bune condiții a muncilor agricole din gospodăria colectivă și întovărășirea din comună. Acum, de pildă, cînd colectiviștii și întovărășiții din Hâ- nești sînt în toiul muncilor de pregătire a recoltei anului viitor, conducerea căminului cultural organizează numeroase întîlniri între ei și specialiștii agronomi. Recent, în cadrul unei asemenea întîlniri, Ștefan Tulpan, tehnician agronom la G.A.C. „Unirea", le-a vorbit amănunțit colectiviștilor și în
Despre programul activității 

desfășurate la căminul cultural 
din comuna Hănești, Suceava

tovărăși{ilor despre felul în care trebuie pregătite ogoarele pentru ca în anul viitor să se poată obține o recoltă cît mai bogată.Pe scurt acestea sînt manifestările culturale care au loc pe parcursul fiecărei săptă- mîni la căminul cultural din comuna Hănești. Strîns legată de viața și munca oamenilor din sat, activitatea culturală se dovedește interesantă și atractivă. Dar, ținînd seama de posibilitățile existente în comună, se poate spune că activitatea culturală ar putea fi și mai bogată, și mai folositoare. Multe din aceste posibilități nu sînt încă folosite de către conducerea căminului cultural. De pildă, în sat sînt peste 400 de tineri colectiviști și întovărășiți. Cu toate acestea „Joile tineretului", ca și duminicile cultural-sportive lipsesc din mai toate programele săptămînale. Cele cîteva, organizate pe la începutul acestui an, au dovedit că la aceste manifestări culturale, intrate în tradiția tineretului, tinerii din comună au participat cu- însuflețire. S-a făcut muncă patriotică, s-a dansat, s-a cin? tat. Dar de ce au fost părăsite pe drum ?De asemenea, echipa de tea-

Ql&te de l e etoi

poli care definesc arta lui Maiakovski : a sfărîma ce ține de noaptea trecutului burghez, a înălța prezentul socialist pe culmile luminoase ale comunismului. De aici și structura imaginilor și forța expresiei. Iată, spus totul, „în gura .mare-“ : .„La mine versurilesînt ca oștile-n paradă, le-adun în front,le desfășor pe stradă, grele ca plumbulsînt atîtea șire gata de moarteși de nemurire 1"Raportarea la viitor, la comunism, este pentru poet suprema verificare, supremul țel al muncii sale închinate poporului, revoluției :„Eu. la Comisia centrală de control a luminoșilor care-or să vină ani viitori...Vreau cărțile-mi pătrunse de spirit de partid— pe toate-o sută — vreau să Ie ridic...drept cel mai bun al meu carnet de bolșevic!“Viața a confirmat nemurirea versurilor maiakovskiene. Citite, pagină cu pagină, poemele sale ne poartă din acei ani de foc și de crîncenă luptă spre statornica, biruitoa

Tinerețea bătrinului maistru
(Urmare din pag. l-a)

tru a fost puțin folosită în cadrul manifestărilor culturale desfășurate la cămin. Și cu lucrul acesta tinerii artiști a- matori Mihai Zerfos, Victor Rotaru. Dorica Zbanț, Constantin Profir și alții nu se pot împăca. Pe la începutul anului ei au propus conducerii căminului cultural ca echipa de teatru să-și îmbogățească repertoriul cu piese de teatru, cu monologuri. dialoguri și scenete, toate strîns legate de problemele actuale ale satului. Dar, în afară de faptul că a fost pregătită piesa „Logodnă 
furtunoasă", conducerea căminului cultural nu a mai făcut nimic altceva. Din cauza a- ceasta, echipa de teatru, de altfel mult apreciată la Hănești precum și în comunele vecine, unde a dat cîteva spectacole, a apărut pe. scenă numai de cîteva ori cu o singură piesă. Dacă s-ar fi ținut seama de propunerile tinerilor, pe lingă faptul că programul săptămînal al căminului s-ar fi îm- mult, ar fi devenit interesant. S-ar fibogățit și mai putut contribui și prin acest gen de activitate culturală la educarea politică a colectiviștilor și întovărășiților din comună.Și cu brigada artistică de agitație lucrurile s-au petrecut cam în același fel. După un spectacol sau două, ea și-a încetat activitatea. Dacă brigada de agitație și-ar fi făcut într- adevăr datoria de adevărată „oglindă a satului", prinzînd și redînd cu promptitudine pe scenă aspectele pozitive și negative din munca și viața întovărășiților și colectiviștilor, lucrul acesta ar fi fost fără îndoială, de un real folos.Acestea sînt numai cîteva din posibilitățile existente în comuna Hănești în ceea ce privește munca culturală. Conducerea căminului și comitetul U.T.M. pe comună trebuie să le folosească din plin, să se străduiască necontenit ca activitatea culturală desfășurată în cadrul programelor săptămînale să fie și mai. bogată și mai interesantă, să răspundă tuturor problemelor legate de viața și munca colectiviștilor și întovărășiților din comună.D. COSTINESCU

rea încredere ce-a triumfat și e în plin marș astăzi, a victo- riei depline a comunismului. Vorbind alegoric, am putea spune că printre mandatele delegaților care au votat noul Program al P.C.U.S. la Congresul al XXII-lea străluceau desigur și cărțile lui Maiakovski.Inmănunchind poemele ma.-
IUHAN SMUUL

,, Cartea ghețurilor™
Volumul de curind apărut 

in colecția „Meridiane" a Edi
turii pentru literatura univer
sală „Cartea ghețurilor" a 
scriitorului estonian Iuhan 
Smuul, distinsă cu premiul 
Lenin pe 1961, dezvăluie citi
torului o lume puțin cunoscu
tă, dar nespus de interesantă : 
„lumea tăcerilor albe" a celui 
de-al 6-lea continent. Antar
ctica.

La sfîrșitul lui octombrie 
1957, pleacă din Kaliningrad 
electronava „Cooperația" pe 
bordul căreia se află alături 
de cea de-a 3-a expediție so
vietică la Polul Sud, și cunos
cutul scriitor Iuhan Smuul. 
Destinația: Antarctica.

Cartea amintită mai sus este 
tocmai jurnalul de drum al a- 
cestei lungi călătorii — aproa
pe un ocol al lumii — al cărei 
traseu străbate Marea Nordu
lui, trece prin Canalul Minecii 

Elena Zahan, de la Fabrica 
de ciorapi și tricotaje „Se
beș”, din orașul Sebeș, 
împărtășește bucuroasă 
din bogata ei ezperiență 
și tinerelor Alexandra Stoi
ca și Maria Oltean pentru 
a da produse de bună 

calitate.

la caresute de și teh-

generală seamă și

La prima 
adunare generală 
în întreprindereNu de mult a avut loc adunarea generală a organizației U.T.M. Rolan mare din Săvi- nești. Aceasta e prima adunare generală U.T.M. particip în uzină.Erau aproape două tineri. Cîțiva ingineri nicieni, restul operatori chi- miști, lăcătuși, sudori. Nu ne cunoșteam — majoritatea eram în uzină de puțin timp. Discuțiile au început greoi, ne simțeam parcă stingheriți. La început au luat cuvîntul membrii mai vechi ai organizației. Apoi și noi cei mai proaspeți sosiți. Uzina încă nu produce. Acum principala sarcină a noastră, a tinerilor, este aceea de a învăța necontenit, de a ne însuși temeinic meseria pentru a putea stăpîni modernele instalații cu care dotată întreprinderea stră. Timpul liber să-l trecem cît mai plăcut și catîv. Acestea au fost numai cîteva din problemele viu dezbătute de noi la adunarea U.T.M. de dare de alegeri.CORINA TACHE 

ingineră

este noa- pe- edu-

iakovskîene maî ample în- tr-un prim volum de „opere", poetul Cicerone Theodbrescu ne-a pus în mînă, după ani de migăloasă și rodnică muncă de traducere, O carte deosebit de dragă.Să o citim, să ne-o însușim, cu pasiunea specifică nouă, celor, tineri. ION BRAD

in Atlantic și după o escală la 
capul Bunei Speranțe se o- 
prește în Antarctica, la stațiu
nea sovietică Mirnii. După o 
lună și jumătate de popas pe 
continentul zăpezilor, drumul 
de întoarcere trece prin Ocea
nul Indian, atingînd Australia 
la Adelaida, de unde prin 
Marea Roșie, Marea Meditera- 
nă și Marea Neagră ajunge în 
punctul terminus al călătoriei 
— portul Odesa.

Iuhan Smuul ne dezvăluie 
in paginile sale o deosebit de 
variată gamă de preocupări ; 
această bogăție de teme con
stituie, de altfel, unul din ma
rile merite ale acestei cărți.

Dacă am sintetiza fondul ac
țiunii am putea afirma că el 
este alcătuit dintr-o întrepă
trundere a trei fire principale, 
distincte și de neseparat. Ele 
s-ar numi „cele trei călătorii

viața
prețioase

șarjelor, prelungind 
cuptorului, obținînd 
economii ?!

Bucuria aceasta e 
înțeles. De faptele 
Stubnya e mindru ca și de ale 
sole.

Dar nici acum, cînd Mocea 
„umblă pe picioarele lui", bă
trânul tot nu-l scapă din raza 
atenției sale. Intr-o vreme, de 
pildă, bătrînul era nemulțu
mit că „Mocea al lui" cam lasă 
la o parte învățătura. Și a 
stat cu el de vorbă:

— Măi copile, ce-ai tu de 
gind cu școala aia, oare crezi 
că știi totul ? Că n-ai mai 
avea ce invăța de prin cărți ?

— Ba nu cred asta... a răs
puns Mocea.

— Atunci de ce nu te hotă- 
rești să înveți ? Eu. cînd eram 
tinăr, aș fi învățat, dar cine 
îmi dădea mie școală ? Tată 
n-aveam, mama era servitoa
re. Cine să cheltuie cu mine ? 
Dar acum, vouă totul vă stă 
dinainte. Tu poate nu-ți dai 
bine seama ce înseamnă învă
țătura... Că doar muncitorul 
nostru de astăzi trebuie să 
aibe mintea cît mai luminată, 
să știe cît mai multe. Învă
țătura îți dă aripi; cu cît știi 
mai mult, cu atât muncești 
mai bine...

Bătrînul maistru purta cu 
Mocea o discuție pe care o 
purtase și cu alți muncitori. 
Și are el un fel de a-ți spune 
adevărul în față. simplu și 
convingător, incit nu poți să 
nu-i dai dreptate. îndrumați 

mulți absolvenți ai 

ușor de 
elevilor,

nu cunoaște vacanțe.
Omul acesta se interesează 

îndeaproape ce citesc, ce gin- 
desc, către ce aspiră și cum 
trăiesc oțelarii mai tineri. 
Ades poate fi văzut cu ei la 
bibliotecă, la club, la 
unde locuiesc. După 
sale, oțelarul trebuie 
un orizont bogat, cu 
tințe multilaterale. Să învețe 
necontenit, să nu se înfumu
reze niciodată. Și incă ceva : 
să fie disciplinat, punctual.

Cînd vreun tinăr întârzie la 
schimb sau se ține prea mult 
de,„beut“, nu mai are curajul 
să-l privească în ochi cîteva 
zile. (Drăghici Dumitru și cei
lalți cîțiva care au căzut vreo
dată in „păcat", pot subscrie 
oricînd la aceste cuvinte).

Bătrînul maistru, cînd află 
asemenea fapte, nu le trece cu 
vederea — dar știe să se poar
te cu tact, incit chiar dacă nu 
propune sancțiuni, cei alune
cați în greșeală nu mai alune
că a doua oară.

Din mîinile 
zeci de ani, a 
oțel bun.

La fel au fost 
cuți de el: oțelari de nădejde.

Dintre ei, unii au ajuns 
fruntași ai Reșiței, alții ai Hu
nedoarei — ca Răduică Petre 
(azi el însuși maistru) — alții 
au devenit ingineri sau au 

paralele" ale lui Iuhan Smuul. 
Primul ar fi relatarea călăto
riei propriu zise — călătorie 
exterioară — relatare făcută 
cu arta și știința unui dibaci 
colorist, trecînd cu meșteșug 
rar, de la paginile de umor la 
cele grave. Descrieri ale dru
mului sau mai precis ale ce
lor trei oceane străbătute în 
cursul acestei călătorii, sau re
constituirea, prin mijlocirea 
cuvîntului, a tot atît de cum
plitului pe cît de fascinantu
lui infern alb al ghețurilor și 
zăpezilor, ni-l evidențiază pe 
autor ca pe un poet subtil, 
veșnic căutind și găsind cuvîn
tul exact și adevărata nuanță. 
Precizia sintetică, cu care Iu
han Smuul știe să prindă, in 
citeva linii, esențialul înfăți
șării unui om, a unui peisaj, 
a unui oraș este remarcabilă. 
Aceste picturi sau crochiuri 
alternează pe tot parcursul vo
lumului cu discuții sau reflec
ții de un real interes pe mar
ginea diferitelor cărți citite 
sau a numeroaselor filme vă
zute fie pe vas, fie la stațiu
nea Mirnii relevîndu-ne în 
poetul Iuhan Smuul — criticul 
inteligent și cu gust sigur.

Analiza retrospectivă s-ar 
putea numi cea de-a doua că
lătorie a autorului; introdu- 
cîndu-ne în „laboratorul lui de 
creație" ne subliniază cu o- 
biectivitate și adine spirit au
tocritic felul în care-și impu
ne, prin comparație cu minu
natul colectiv în care se găseș
te, să-și elimine nehotărîrile. 
Datorită acestui procedeu au
torul în continuă schimbare 
devine el însuși unul din eroii 
săi.

Dar cea mai remarcabilă 
dintre cele trei călătorii ale 
lui Iuhan Smuul, este, fără în
doială, a treia, călătorie în ca
racterul oamenilor, notarea a- 

de
Asemenea 

învățat 
în anii

tineri, 
că nu

primit alte munci de răspun
dere — fiecare unde patria so
cialistă are nevoie de el.

Numai Stubnya a rămas aici 
la oțelărie, în aceeași hală 
unde a intrat cînd avea 14 ani.

Le dă altora aripi — și plea
că și el, cu gindul, cu fiecare 
dintre ei.

Le dă aripi minunate, 
demnitate și vis.
aripi cum oamenii au 
să poarte abia acum, 
socialismului.

...Cît crește oameni 
bătrînul Stubnya zice 
îmbătrinește...

Intr-un rînd, tși pusese în 
gtnd să nu le mai spună „co
pii" ortacilor mai tineri, că 
doar sînt oameni în toată fi
rea...

A căutat deci un cuvînt care 
să însemne cam același lucru : 
dragoste, prețuire, mîndrie de 
a-i fi crescut.

Intr-o discuție oarecare, ' cu 
un elev-practicant, membru la 
cercul literar, află insă că a- 
nume cuvinte, în anume îm
prejurări, pot să însemne mai 
mult ca de obicei, să spună 
ceva deosebit...

Ceea ce pe bătrînul mai
stru îl făcu să exclame :

— Măi, copile, dar să știi că 
tu ai dreptate. Mare meșteșug 
și ăsta, să brodești cuvîntul, ca 
procentul de carbon intr-o 
șarjă.

dt.

„Cîntăm
te CCc

rorășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, încadrat de flamuri 
roșii și tricolore, de nenumă
rate flori... Intr-o parte a sce
nei, chipul patriei noastre noi 
împodobit cu beculețe colora
te înfățișînd noile construcții 
ale socialismului... Pe un fun
dal roșu străjuie lozinca : 
„Mulțumim din inimă parti
dului pentru copilăria noas
tră fericită"...

„...Corul Palatului pionieri
lor intonează solemn „Cîntăm 
partidul" de Vasile Popovici. 
Pe acest fond muzical, pio
nieri și pioniere apar succesiv 
pe scenă, aducînd cuvinte de 
salut și mulțumire partidului 
pentru viața Iqr luminoasă.

In fața pionierilor se des
chid file din istoria de luptă 
a clasei muncitoare, din isto
ria prezentă și viitoare a mi
nunatei noastre patrii...

...Lupeni, Grivița, Doftana... 
Pagini de istorie scrise cu 
singe, cu singele acelora care 
s-au jertfit pentru fericirea 
poporului, pentru mărețul vii
tor pe care l-au întrezărit încă 
de pe-atunci...

...Parcă se aud, prin vreme, 
zornăitul lanțurilor, vuietul 
sirenei lui Roaită, strigătul de 
revoltă și biruință al muncito
rilor care, conduși de partid, 
au zdruncinat temeliile unei 
orinduiri sociale nedrepte...

tentă, pasionată și pasionantă 
a schimbărilor perpetue in fi
rea acestora. In această călă
torie autorul se vădește un 
priceput și serios psiholog. In
tr-un loc Iuhan Smuul spune : 
„Oriunde s-ar afla, ori înco
tro ar călători, peste tot, oa
menii poartă cu ei principa
lele trăsături ale caracterului 
lor". Iar în centrul atenției 
sînt membrii expediției și e- 
chipajul vasului, tovarășii de 
călătorie ai scriitorului. Zi de 
zi el descoperă bogăția lor su
fletească, eroismul de care 
sînt capabili acești oameni ve
seli și modești, energia pe care 
sînt în stare s-o desfășoare, în 
împrejurări neobișnuite fiii pa
triei comunismului. „Cartea 
ghețurilor" constituie jurnalul 
de călătorie nu al unui om, ci 
al unei întregi colectivități de 
oameni.

Sentimentul permanent al 
scriitorului, străbătând cartea 
ca un fir incandescenț, este de 
admirație față de acești oame
ni capabili să înfrunte cele 
mai grele și primejdioase ob
stacole, pătrunși de sentimen
tul datoriei față de patria lor, 
precum și mîndria legitimă de 
a face parte dintr-o țară care 
se bucură pretutindeni de 
prestigiu și admirație. Oriunde 
face escală vasul „Cooperația", 
oamenii sovietici sint întâmpi
nați de localnici cu simpatie și 
interes.

Măiestria și naturalețea cu 
care autorul trece de la o temă 
la alta, finețea cu care le îm
bină și dezvoltă, alegerea su
biectelor noi și interesante 
pentru cititor fac din „Cartea 
ghețurilor" o lectură nespus de 
atrăgătoare, pasionantă și in
structivă.

P. RAZVAN

Tovarășul Romică Barbu, tehnician la Uzinele de pompe de injecție din Sinaia și-a petrecut concediul de odihnă în stațiunea balneară Slănic- Moldova. într-o scrisoare a- di-esată ziarului nostru el sesiza că în această stațiune se organizează foarte puține turnee ale formațiilor de artiști profesioniști și amatori. Nici măcar duminica — scria el — nu aveau loc eu regularitate asemenea manifestații artistice._Sfatul popular regional Ea- cău, căruia i s-a trimis spre rezolvare sesizarea de m-ai sus, ne-a informat asupra măsurilor luate. Pentru deservirea artistică a stațiunii balneare Slănic-Moldova s-a stabilit ca în fiecare duminică și, uneori chiar în cursul săp- tămînii. să se deplaseze aci cele mai bune formații artistice de amatori din cuprinsul regiunii, pentru a prezenta orograme artistice. Acest lutru este planificat pentru întreg anul. Primele spectacole îu și avut loc și s-au bucurat de mult succes.
★Tînărul Dimofte Ion de la Depoul C.F.R. Adjud a fost angajat în depou dar nu în profesia în care era calificat.Sesizate prin ziarul nostru de această situație, forurile competente ne-au informat că acum tovarășul Dimofte Ion a fost încadrat într-un post ccn- (orm calificării sale de lăcătuș mecanic. Totodată ni se comunică că în prezent tînărul Dimofte Ion își face stagiul în atelier pentru a putea urma școala de mecanici de locomotivă.
★Un grup de elevi a sesizat ziarului că multe cereri de

A apărut
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partidul"
nea a ceva uriaș, înălțător — 
ce măsoară distanța de la 
beznă la lumină, de la umilin
ță la demnitate, de la mize
rie la fericire, de la robie la 
libertate...

„Partidul c-n toate. E-n cele 
ce sint 

Și-n cele ce mîine vor ride 
la soare..."

Partidul este inima țării în
săși. Inima lui uriașă ce bate 
in planurile grandioase ce se 
înfăptuiesc —, în marile com
binate ce se inalță, în tonele 
de oțel și cărbune date patriei, 
in oceanul de spice al holde
lor socialiste, în slovele căr
ților ce răspîndesc lumina cul
turii, în școlile mari și lumi
noase, in zîmbetul cristalin al 
copiilor, în conștiința oameni
lor noi. Acesta este partidul 
nostru iubit...

...Chipul patriei noastre de 
mîine, ne apare și mai lumi
nos, însuflețit parcă de pulsul 
noilor construcții, de freamă
tul muncii creatoare a poporu
lui care, sub stindardul parti
dului, dă viață Directivelor 
adoptate la cel de-al III-lea 
Congres.

La realizarea acestui mon
taj literar-muzical, cu tema „Părinte drag, partid iubit", 
și-au dat concursul corul Pa
latului pionierilor și pionieri 
de la Școala medie „Zoia Kos
modemianskaia" din Capitală. 
Despre lupta partidului pen
tru viața fericită a copiilor, a 
vorbit tovarășul Mihail No- 
vicov. I. MIHUȚ

O interesantă partidă de șah la clubul muncitoresc al 
Trustului regional de construcții din Ploiești 

Foto : O. PLECAN

înscriere în clasa a VIII-a (curs seral) la Școala medie de cultură generală „Tudor Via- dimirescu" din Roșiorii do Vede nu au fost aprobate din lipsă de locuri. Ei propuneau ca la această școală să ia ființă o clasă a VIII-a paralelă.Sfatul popular al raionului Roșiorii de Vede — secția de învățăm-înt și cultură — ne informează că în urma cercetărilor făcute a constatat justețea acestei sesizări. De aceea a fost înființată o clasă a VIII-a paralelă (curs seral). Datorită acestui lucru s-a reușit să se cuprindă în această clasă toți tinerii ce au solicitat înscrierea și care, bineînțeles, îndeplinesc condițiile prevăzute de H.C.M. 271/1959.
★Tovarășul Pop Gheorghe ne-a semnalat nu de mult că uneori, cu ocazia diferitelor competiții sportive ce au Ioc la bazele sportive din regiunea Maramureș nu se acordă bilete cu preț redus elevilor și studenților.Consiliul regional U.C.F.S. Maramureș, fiind sesizat de redacție, a studiat situația semnalată și a luat măsuri ca la toate competițiile sportive organizate în cadrul regiunii să se acorde elevilor șj studenților bilete de intrare cu preț redus.

★Ministerul Invățămîntului și Culturii ne răspunde la sesizarea tovarășului Grigore Ca- lioan că întreprinderile pot acorda burse de studii în condițiile H.C.M. 882/957 muncitorilor calificați și maiștrilor care au o vechime neîntreruptă în producție, înainte de a fi admiși în învățămîntul superior, de cel puțin dof ani.

O zi obișnuită de muncă. 
Colectivul fabricii de în
călțăminte din raionul „23
August” din Capitală a 
realizat și în această zi 
produse de bună calitate.

Recoltarea stufuluiîn mai multe puncte din Delta Dunării, unitățile trustului de amenajări și valorificare a stufului de la Tulcea au început zilele acestea recoltatul stufului. Peste 80 la sută din cantitatea de stuf prevăzută în planul acestei campanii se va recolta cu mijloace mecanizate. în acest scop muncitorii din deltă au primit noi tractoare ușoare, recoltoare perfecționate, remorci pentru transport de diferite tipuri și capacități și alte utilaje de mare produc- ''-w tivitate. Pentru buna folosire ® a acestora au fost școlarizați încă 250 de mecanizatori. Muncitorilor care vor participa la actuala campanie de recoltarea stufului le-au fost asigurate condiții optime de lucru. (Agerpres)



munca noastra

Ținem din brigada de producție condusa de Hriscu Vasile de la Fabrica de hîrtie și celuloză „Steaua roșie'1 din Bacău au cucerit titlul de brigadă fruntașă.

Din -‘atlaa
Ambasadei U.R.S.S.Ambasada Uniunii Sovietice din Republica Populară Romînă mulțumește cu căldură colectivelor din întreprinderi și instituții, organizațiilor și cetățenilor din R.P.R. care au trimis felicitări prilejul versări cialiste celei de-a 44-a a Marii Revoluții din Octombrie. cu ahi- So-

i Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE!Dragă tovarășe,

Astăzi, în fiecare fabrică sau uzină se învață și, cum e și firesc, lucrul acesta îl fac și muncitorii forestieri. La cursurile de ridicarea calificării ei învață cum să gospodărească mai bine pădurea, cum să exploateze mai rațional bogățiile ei.Am asistat zilele trecute la un astfel de curs la care au participat 18 muncitori forestieri din parchetul Glăjărie. sectorul Gurghiu, din cadrul întreprinderii forestiere Reghin. Cei 18 muncitori — în majoritate tineri — fac parte din brigada complexă condusă de Vass Domokos și lucrează în prezent la parcela 92 Glăjărie.Parchetul Glăjărie a obținut anul trecut rezultate bune în valorificarea superioară a masei lemnoase, ceea ce se dato- rește în mare măsură introducerii unor reguli științifice de sortare. Acum, la parcela 92, unde lucrările sînt parțial mecanizate, se experimentează o nouă metodă, și anume, aceea ca stivuirea să nu se mai facă „lingă cioată", adică în imediata apropiere a locului unde se doboară copacii, ci pe o porțiune intermediară între locul de exploatare și locul de depozitare. în felul acesta materialul poate fi transportat mai repede, calitățile sale sînt mai bine păstrate iar ciclul întreg de exploatare se reduce simțitor. Aceasta fiind una din preocupările principale în sector, așa cum era și normal, în programa cursului de ridicare a calificării organizat pentru muncitori s-au prevăzut lecții speciale pe această temă. Chiar lecția la care am asistat era dedicată însușirii de către tineri a noii metode de sortare și stivuire.Cum s-a desfășurat ea ? Lecția a început de fapt, nu la ora la care era anunțată, ci mult mai devreme, încă din timpul zilei de lucru. Cu cî- teva ore înainte de începerea lecției, în mijlocul tinerilor de la parcela 92 au venit tovarășii Ludovic Magyar, inginerul șef al Întreprinderii și tehnicianul Zsigmund Dezideriu, șeful sectorului Gurghiu, amîn- doi avînd sarcina să le predea tinerilor lecția compusă din două părți, despre metodele de sortare și stivuire. La locul de muncă al tinerilor din brigada lui Vass Domokos cei doi lectori ai cursului de ridicarea calificării au organizat cu muncitorii o discuție care a precedat expunerea te-oretieă despre► sortarea lemru-Inr» — leîlătăi de pre—blerr.L Urffiî:-nd Î3 ce ELâS*-’râ nnerii apiicâ cjnosT_r.;eleartecioc despre sor-tare, cum se respectâ dimer.-siunile neces;sre Dectni dile*nte sortîmen te. inginerul șefLudovic Macrar a dat pe locindicații pre; loase. subliniindcît este de iinportant ca sec-

mund Dezideriu a vorbit mai întîi despre principiile sortării maximale la lemnul de fag. Lecția a fost interesantă, legată de problemele muncii practice a tinerilor. De pildă, lectorul a vorbit pe larg cum contribuie sortarea judicioasă a lemnului la îndeplinirea sarcinilor de plan, la economisirea materialului lemnos. Un accent deosebit s-a pus în cadrul lecției pe cunoașterea exactă a caracteristicilor și dimensiunilor necesare pentru fiecare categorie de lemn sortat. Acest lucru este foarte important. Tot în cadrul lecției au fost prezentate și avantajele noii metode de stivuire, modul cum trebuie organizată munca în brigadă în așa fel încît ea să dea maximum de randament.în acest sens lecția a fost utilă, muncitorii au plecat de la curs cu multe cunoștințe noi, folositoare.Din păcate, organizatorii cursului au scăpat din vedere faptul că nu toți muncitorii au aceeași experiență, nu toți cunosc standardele, dimensiunile, și caracteristicile prescrise, așa încît dacă pentru cei mai multi lucrurile explicate erau clare, pentru unii au fost mai greoaie. Utemistul Vass Imre, de pildă, lucrează doar de restieră.aceea, cursului diferențele de pregătire care există între muncitori, cursurile să fie organizate în așa fel încît să folosească deopotrivă și unora și altora în ridicarea calificării. La fel de important este ca toți cursan- ții să aibă caiete, să-și noteze cele expuse. Or, această problemă, în general, a fost neglijată' de organizatorii cursului. De asemenea, lecția putea fi ilustrată și explicată mai bine dacă în sală exista o tablă pe care să se facă scheme, calcule etc.La cursul de ridicare a calificării din parchetul Glăjâ- rie, se vor ține în acest an de învățămînt 12 lecții pe diferite teme ca de pildă : 
„Metode înaintate în exploa
tarea fagului", „Mecanizarea 
în exploatările forestiere", 
„Normele de protecția mun
cii și importanța respectării 
lor în exploatările forestiere", 

a și tea prețului le fores- aces.e lecții

Primirea ministrului 
Marii Britanii de către 

prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, 
Gheorghe ApostolCon- al Re- Romine, primit joi în audiență de prezentare pe noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Marii Britanii la București, James Dalton Murray.(Agerpres)

Prim-vicepreședintele siliului de Miniștri publicii Populare Gheorghe Apostol, a de
LI

în gospodărie u

ă. Ea a-e peste
zl e’.e acestea, înmul- 
de lei, cil e valoarea 

numa.'decît 
serioasă. A- 

jie, nu-mi 
și dumneata, cind 

ii de la lingură și 
e ce făceai ? Dă- 
n colt. Or, eu acum 
•mi fac griji. $;iu că 

am. Gospodăria e 
f:e și mai bogată,un an în ramura fo-Era necesar, de ca la organizarea să se țină seama de

160 de z e- 
130. Adună 
țeșie cu 40 
zilei-muncă 
seama că am o bază
dică am *of ce-mi trebi 
fac griji. Că ș 
fe însori inc» 
furculiță. Ina ■ 
deai din co'ț 
am o bază, m 
muncesc și c< 
bogată, o să 
nouă munca ne place.

Explicația tui C-uțu a fost 
plă și de o logică de fler, 
despre mag -ea de la urmă 
bure să rec- -oașrem că e 
mare fru—.sețe poetică, mal 
prin adevărul simplu pe ca 
conține, i-.tr-adevăr, pe trur 
puternic a gospodărie: cole 
fiecare a oi, llecare familie d 
lectiviri se dezvoltă sănătos 
puternic.

în ceea ce privește planuri! 
viitor ale lui Duju sini multe ș 
mai de care mai frumoase, 
muncească împreună cu Vasili 
mai bine decît pînă acum 
gospodăr e. „Sîntem o famil 
nără și de, toată lumea te 
vește altfel acum". Să ridic 
locul casei băfrînești o casă i 
să facă un gard r.ou, să-și 
pere mobilă etc, ere. L-am 
bat dacă e sjc

a.

sm-

Ciclocrosui și pregătirea multilaterală a cicliștilor

/n fiecare an, dnd sezo
nul ciclist propriu-zis 
' șosea și pe itelo- 

incheie, activitatea 
o bună bucată de

m

La 8 noiembrie, cînd poporul romîn sărbătorește cu entuziasm a 60-a aniversare a dv., vă trimitem salutul nostru cordial, do- rindu-vă o viață lungă, plină de sănătate și energie pentru a continua marea dv. muncă în fruntea poporului romîn care> sub conducerea partidului său marxist-leninist, Partidul Muncitoresc Romîn, al cărui organizator și încercat conducător sîn- teți dv., construiește socialismul.învingînd numeroase greutăți, sprijinindu-se întotdeauna pe inepuizabila energie creatoare a maselor muncitoare romîne, orientîndu-se după invincibila doctrină marxist-leninistă și în- vățînd din experiența Marii Uniuni Sovietice, Partidul Muncitoresc Romîn a deschis poporului romîn drumul unei vieți fericite, a transformat-vechea Romînie agrară și semifeudală într-o putere industrială socialistă, ale cărei realizări reprezintă o valoroasă contribuție Ia lagărul socialist și un formidabil stimulent revoluționar pentru clasa muncitoare și masele muncitoare din alte țări.Cu felicitările noastre frățești pentru noi victorii în construirea socialismului și pentru fericirea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întregului popor romîn, vă reînnoim, dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, în ziua aniversării nașterii dv, respectul nostru și afecțiunea noastră cordială.Pentru Partidul Comunist din Spania 
DOLORESIBARRURI

In anul întîi
la școala muncii

ționarea și fasonarea să se facă cu grijă, cu ochi de bun gospodar. De altfel, buștenii, și stivele de lemn despicat ofereau un certificat bun muncitorilor de aici. Muncitorii acordă o atenție deosebită sortării lemnului. Secționarea lemnului de coronament, de pildă, nu se mai face, ca pe vremuri, metru cu metru, (din care rezulta doar lemn de foc) ci se examinează calitatea lemnului și se secționează în raport cu întrebuințarea industrială pe care o va primi.Discuția aceasta a fost de un real folos, atît muncitori cît și pentru lectori pe deoparte pentru ajutat la completarea noștințelor muncitorilor pre sortarea lemnului, iar pe de altă parte, pentru că lectorii au putut să afle de ce anume cunoștințe au nevoie cursanții, ce probleme se ridică la locul lor de muncă, ce exemple concrete să folosească pentru ca cursanții să înțeleagă mai bine noțiunile predate. După terminarea lucrului, muncitorii s-au adunat în sala de mese din cabană, unde s-a ținut lecția sortare și stivuite. Cu stă ocazie, tehnicianul
----©----

„Cunoașterea lemnului și 
STAS-untor" etc. prec lecții despre productivita munca și reducerea de cost în exploatai tiere. Pentru casă se desfășoare în cele mai bune condiții eficacitatea acestora să fie cît mai mare, comitetul U.T.M. va trebui să urmărească prezența tinerilor la cursuri, felul cum ei își însușesc cunoștințele predate aici și, desigur, cum le aplică la locul lor de muncă.

și mai ales

— Ma '-.cape vc-bă ? — rr.-a 
răspuns. Vrie, Iordan I e, leat cu 
mine, lanoie N. Ion, tot ața, in 
toamna trecută au avut nuntă ;i în 
vara asta s-au muiat în case noi. 
Dar elfi tineri din gospodărie n-au 
făcut la fel ? Numai 
în satul nostru , s-au ridicat peste 
70 de case noi.

încrederea aceasta 
viitor, siguranța că miine nu nu
mai că familia lui tînără va avea 
ce minca și ce îmbrăca, dar că 
toate planurile ei frumoase se vor 
realiza, nu ne-a surprins. E un 
sentiment care a devenit de mult 
comun tuturor familiilor de colec
tiviști din satele noastre. Această 
încredere am găsit-o la Gheorghe 
Duju de la Cocargeaua .regiunea 
București, la Gheorghe Paferău 
de la Straja, în Dobrogea, la An- 
ghel Ptrvu, de la Brafovoiești în 
Oitenia, la Ion Petria, fierar la 
gospodăria colectivă din comuna 
Baba Ana, regiunea Ploiești, la 
zeci și sute de tinere familii de 
colectiviști pe care le-am vizitat.

înlemeindu-și o familie, tinerii

(pe 
drom) se 
continuă, 
vreme, pe teren variat. E vor
ba de probele de ciclocros, o 
ramură a ciclismului, cu parti
cularitățile sale bine știute: 
alergare pe bicicletă și pe jos. 

întrecerile de ciclocros pre
lungesc activitatea competițio- 
nală și scurtează perioada din
tre două sezoane cicliste. Prin 
specificul lor, ele constituie, 
totodată, și o binevenită va
riație în activitatea cicliștilor.

Despre ciclocros se poate 
spune, pe bună dreptate, că e 
un six>Tt c cossbit d? dificil.•ci, intr-adevăr, ciclccrosistu- 

i se cere un dezvoltat simț 
echilibrului; si alerge pe 

poteci, pe dealuri, să străbată 
ituri, porțiuni nisipoase, 
ieori cu mil. I se cer dîrze- >, mult curaj, un simț de 
entare dezvoltat, un pas si- 
r, eficace și rapid, la mer- I pe jos, să știe să fugă cu 
delete ir. spinare prin locuri

j.

.ie,

anevoioase. De aceea ciclocro
sui trebuie inclus in progra
mul de pregătire multilaterală 
a oricărui ciclist.

Așa se și explică de ce, în 
ultima vreme, aceste probe cu
nosc o participare mai nu
meroasă de cit în alți ani. O- 
rientarea secțiilor de ciclism 
in acest sens e bună și nu mai 
e nevoie să insistăm asupra 
importanței practicării dclo- 
crosului, atît pentru juniori cit și pentru cicliști cu expe- 
rienîă-

Si cu toate acestea, nu pu
tem considera satisfăcător 
numărul concurenților pre- 
zenți la ultimele întreceri de 
acest gen.

La intrecerile din această 
toamnă la bicicletele de oraș 
au concurat 15-20 sportivi. 
Oare numai aripa concurenți au putut fi mobilizați in ca
pitala țării. cină știut este că, 
la ora actuală, există câteva 
mii de tineri care posedă bici
clete de oraș ?

La juniori categoria a Il-a au concurat 15 sportivi, iar la 
juniori categoria I, 13-20. Două

cifre de asemenea nesatisfă
cătoare pentru intrecerile 
preliminare ale finalei cam
pionatului republice”.. Acesta 
este efectivul nostru de ju
niori după câțiva arti, fn cere s-a pus accent special pe creș
terea ce noi cadre 2

în ceea ce privește categoria 
tineret — aceea ca~e consti
tuie puntea de legătură între 
juniori și consacrați — cei 9-12 
cicliști prezenți reprezintă un 
lot cu totul nesatisfăcătOT. Ce 
să mai spunem de numărul 
redus al cscttjtilor din proba 
seniorilor ?

Desigur, cicliștii noștri frun
tași au avut cnul acesta un 
sezon bogat in probe de lung 
kilometraj. Asta insă nu scuză 
cu nimic absența multor ci
cliști fruntași. Le amintim că 

le folosește și lor, 
juniorilor, și că 

ciclocros constituie 
totodată și o des— 

de vacanță

(Urmare din peg. l-a)

în anul ăsta

hcfărîtă în

colectiviști știu că ea este „un
altoi care se dezvoltă pe un
trunchi sănătos" — vorba lui
Duju.

PE SCURT
© în Capitală, campionatul re

publican de baschet programează 
duminică un bogat program de 
întîiniri. Dimineața, cu începere 
de la ora 8, în sala Giulești se 
desfășoară meciurile : C.C.A.— 
Constructorul Arad (m) ; I.C.F.— 
Voința Tg. Mureș (f) ; Rapid— 
Știința Petroșani (m). în sala Di
namo meciurile se dispută aupă- 
amiază. Programul este deschis 
de îniîlnirea feminină Progresul— 
Știința Cluj (ora 16), urmată apoi 
de meciurile Știința București— 
Voința Tg. Mureș (m) ; Dinamo— 
Știința Timișoara (m) ; I.T.B.—Ra
pid (f).

jucat și anul trecut împotriva e- 
chipei franceze, Intlinirea de la 
Bayonne, oraș situat în sudul Fran
ței, suscită un mare interes în 
cercurile sportive franceze și va 
fi transmisă în întregime la tele
viziune.

© Joi diminsafa, reprezentativa 
de rugbi a R. P. Romîne a plecat 
spre Bayonne unde, după cum se 
știe, va întilni duminică echipa 
Franței. Lotul care a făcut depla
sarea numără 18 jucători. Printre 
aceștia se află Penciu, Moraru, 
Marinache, Demian, Teofilovici, 
Chiriac, Irimescu, Wusek, care au

• Echipa de tenis de masă a 
R. S. Cehoslovace, alcăiuită din 
Stanek, Miko și Andreadis a ple
cat în Suedia pentru a susține 
două întîiniri amicale cu echipa 
acestei țări, la 19și 21 noiembrie. 
După aceste meciuri, sportivii ce
hoslovaci vor lua parte la cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei, pro
gramate la Stockholm între 25—28 
noiembrie. La aceste campionate 
vor mai lua parte jucători și ju
cătoare din Anglia, R. P. Ungară, 
Belgia, Franța, Olanda, Norvegia, 
Italia, R. P. Romînă, Finlanda și 
alte țări.

O Federația internațională 
atletism a trimis federației atle
tice din U.R.S.S. patru medalii de 
aur omagiale pentru recordurile 
mondiale stabilite în 1960 de că
tre sportivi sovietici. Medaliile au 
fost acordate surorilor Irina și Ta
mara Press din Leningrad, atletei 
Ludmila Lissenko din Dneprope
trovsk, recordmanului mondial de 
fond Piofr Bolotnikov din Moscova.

ciclocrosui 
nu numai 
probele de 
pentru ei 
tindere in perioada 
activă.

Explicația stă și in faptul că 
una cicliști evită aceste probe 
pe motiv că— uzează materia
lul. De fapt, unor cicliști nu 
le „place" ciclocrosui pentru 
că cere eforturi speciale, e un 
sport dificil și uneori nu prea 
îmbietor din cauza terenului 
ud, noroios și a vremii nefavo
rabile.

Este un punct de vedere cu 
tare nu putem fi de acord, o 
mentalitate care se cere nea
părat schimbată radical.

Aici au cuvîntul conducerile 
cluburilor și mai ales antre
norii, cuvînt pe care îl aștep
tăm neintirziat. Mai precis, 
concretizat printr-o partici
pare corespunzătoare la vii
toarele concursuri de eiclocros.

teni din afara uzinei îl făceau ca in viața particulară să aibă o atitudine necivilizată. Toate aceste lucruri au dat de gin- dit brigăzii. Cum putea să-1 ajute ? Au stat de vorbă cu el, l-au discutat îmr-una din consfătuirile brigăzii. I-au arătai mde poate ajunge cu felul său de comportare, cît este de important ca omul să țină la demnitatea sa. I-au vorbit de trecutul brigăzii, de răspunderea fiecăruia pentru prestigiul ei, i-au dat ca exemplu pe cei mai buni tineri din brigadă. Tînărul i-a înțeles, le-a dat dreptate. A promis. și-a luat angajamente. Brigada însă nu s-a oprit aici. A discutat și cu tatăl său. i-a cerut sfatul. Zi de zi Ion Ștefan eseu și Mihalache Patrichi îi supravegheau munca, îl ajutau să deprindă mai bine meseria, să lucreze cu simț de răspundere. Cepăreanu himbat mult. Azi este jocitor bun. destoinic.

EMIL IONESCU

s-a un îmi amintesc și de un alt caz. La scurtă •'■Teme după ce a venit în uzină, Ion Teișanu a vrut să plece. „E prea greu pentru mine", justifica el cererea de plecare. Teișanu era un băiat bun, dar alerga după lucruri comode. Studiindu-1 ne-am dat seama de acest lucru. Am cerut sprijinul comuniștilor din brigada în au stat de împărtășit l-au ajutat modeme de lucru. Am să spun doar că Teișanu este muncitor de bază la tul perforator...Comitetul mereu noilor carea nale. căile

care lucra. Aceștia vorbă cu el, i-au din experiența lor, să aplice procedeeazi un agrega-a avut în atenție îndrumarea venîți în uzină în ridi- calificării lor profesio- Aceasta este una din prin care-și pot spori
U.T.M.

pentru

ȘT. NECANIȚCHI

Cadru din lilmul „Pînze purpuriimer-
despre acea- Zsig-

Roniină.
primă selecfie o celor mai 
juniori din cluburile tran

se va face la sfirșiful sezo- 
fotbalistic de toamnă

• Federația franceză de fotbal 
a hofărît, într-o ședință ținută 
cent la Paris, ca echipa de 
niori a Franței să participe 
turneul internațional U.E.F.A. 
va avea loc în aprilie 1962 
R. P. ‘

O • în meciul retur pentru „Cupa 
campionilor europeni la fotbal" 
câștigătoarea ediției precedente 
Benfica Lisabona a jucat pe teren 
propriu cu F.C. Austria din Viena. 
Victoria a revenit echipei gazdă 
cu scorul de 5—1 (2—0). Cum 
primul meci s-a terminat la ega
litate (1—1) Benfica s-a calificat în 
sferturile de finală.

(Agerpres)

în „Pînze purpurii" ghid cu Assol și Arthur de mină, regizorul sovietic Ptușko, își conduce prietenii cei mici, spectatorii, către ideea înțeleaptă a necesității idealului în viața omului, către poarta fermecată căreia artistul îi spune : fericirea de a putea visa și a-ți înfăptui aspirațiile nobile. Assol, fata frumoasă, retrasă, care trăiește din corăbioarele împletite de ea pe care le vinde la tîrg, cunoaște — ca și eroii feeriei lui Maeterlink plecați în căutarea „păsării albastre" — fericiri simple, adevărate: fericirea de a alerga prin rouă cu picioarele goale, fericirea de a-ți iubi părinții, de a te lăsa mîngîiată de briza mării și de razele soarelui, dimineața. Deși crescut total diferit decît Assol, tînăra țărancă, fiul prințului, Gray Arthur, suferă pentru izolarea între pereții reci ai castelului lipsit de viață. El se aruncă cu pasiune, într-o lume imaginară, de aventuri neobișnuite, cu corăbii și pirați-ca- yaleri, reușind, într-o adolescență temerară, să evadeze cu

în închipuirile dragi ale fetei, prințul se apropie de țărm... O frumoasă poveste de dragoste, plină de poezia frustă a basmului nordic. Regizorul folosește deopotrivă meta-
adevărat din închisoarea aristocrată, acolo, departe, pe marea clocotitoare de viață... Ecranizarea povestirii lui Grin se face în „Pînze purpurii" pe aceste două direcții paralele : creșterea celor doi copii care nu se cunosc încă dar se așteaptă, legați de firele sensibile ale aceluiași vis : marea care le va uni cîndva destinele. Assol continuă să lucreze corăbioara dindin care își vor cîștiga existența ea și bătrînul ei tată, dar în acest timp așteaptă cu încăpățînare pe cel care va veni cîndva, într-o corabie adevărată, cu pînze purpurii, s-o ia de soție. Și într-o bună zi... Arthur, ajuns căpitan de vas poposește în- tîmplător în portul unde trăia fata. O zărește, aude că visul lui Assol e „corabia cu pînze purpurii" și se hotărăște sâ-i realizeze copilei, în întregime, idealul. Pînzele albe ale corăbiei vor fi înlocuite cu o frumoasă mătase roșie și. ca

fora poetică — simbolul delicat al corăbioarelor împletite de fată, trimise pe ape ca o chemare discretă dar vibrantă — și stilul direct, imaginea dramatică, bărbătească, a încercărilor prin care trebuia să treacă tînărul, pe mare, pentru a deveni un adevărat navigator. Se recurge la filmarea combinată nu atît pentru a realiza cadrul spectaculos al furtunii pe mare care uimește publicul, cît mai ales pentru a crea senzația acelui adevăr aspru al vieții marinărești pe care trebuie să-1

uneicunoască descendentul familii nobile poreclit la început, pentru înfățișarea sa deosebită de a celorlalți „roza- mimoza11. Dar filmul acuză falsele aparențe cu ajutorul a doi eroi care intuiesc a- devărata esență a valorilor interioare : cărbunarul, prietenul devotat al copilei care o apără pe Assol de furia unor indivizi grosolani de genul negustorului ce nuînțelege idealul fetei numin- du-1 „nebunie", și bătrînul lup de mare, căpitanul vasului unde se îmbarcă Arthur —singurul care ghicește în tînărul cu trăsături delicate, îndrăzneala bărbatului, a viitorului oștean. Basmul înaripează, incintă, pentru că eroii, frumoși ca niște zei, sînt de o mare prospețime morală: chipul oglindindu-le gîndul curat și sufletul nobil. Assol nu e doar romanțioasa ce așteaptă prințul de pe corabia vrăjită, ci

fata muncind din greu ca să-și ajute tatăl foarte sărac. Visul ei nu e refugiul care o îndepărtează de viață, ci modul inteligent de a putea supraviețui greutăților, traiului mizer pe care trebuie să-1 ducă omul simplu. De aceea doar „răii" cum spun copiii — nu pot pricepe ciudățenia fetei: cei buni, cărbunarii trudind sub pămînt, iubesc visarea ei însorită și o numesc înțelepciune. La rîndul său, Arthur, fiul nobil care se rupe de familia sa tiranică, nu e doar adolescentul atras de aventura marină, în sine, ci tînărul lucid ce vrea să cunoască viața simplă și aspră a oamenilor adevărați. Cei doi se în- tîlnesc nu pentru că bătrînul care-i spusese lui Assol să-și aștepte ursitul fusese un vrăjitor, ci un înțelept, care prevăzuse că doi oameni asemănători pot și trebuie să se întîlnească odată și odată. Această convertire a basmului la realitatea curentă și înălțarea cotidianului pe culmile fanteziei caracterizează recenta producție realizată de Alexander Ptușko.
ALICE MANOIU

contribuția în procesul de producție. Astfel, toți absolvenții au fost încadrați în cursurile de ridicare a calificării profesionale, inginerii și tehnicienii tineri s-au ocupat îndeosebi de ei, i-au atras la demonstrațiile practice, oreîndu-le astfel posibilitatea să-și îmbogățească cunoștințele asimilate în școală.Sub îndrumarea comitetului de partid, comitetul U.T.M. a inițiat numeroase acțiuni pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor, pentru cultivarea respectului față de muncitorii vîrstnici, pentru o comportare civilizată în viața de to-ate zilele. Astfel, le-am vorbit tinerilor în consfătuiri, simpozioane. despre comportarea în societate, despre grija pentru bunul obștesc, despre dragoste și prietenie. Noii veniți în fabrică au participat la dezbaterile organizate pe marginea unor romane din literatura noastră contemporană. Prin acestea ca și prin încadrarea lor în concursul „Iubiți cartea" am urmărit să formăm la tineri gustul pentru citit, să-i facem să aibă preocupări multilaterale, folositoare dezvoltării lor. Și putem spune că am reușit multe lucruri buhe în această privință. Avem în secția scule și calibre un tînăr care a absolvit școala profesională în aijul 1959, Marin Mănăilă. Băiatul ăsta era tare indisti- plinat. Apoi felul cum se îmbrăca. dovedea multă ușurință. Băiatul avea însă un fond sănătos. Am căutat să folosim interesul lui pentru cultură. L-am atras la acțiunile inițiate pe această linie și treptat, treptat, s-a convins cît de mult contrastează purtarea sa cu aspirațiile pe care le are. Mănăilă este azi candidat de partid, elev în clasa a IX-a Ia școala medie serală și un muncitor de nădejde. Și asemenea exemple se mai pot da.Activitatea desfășurată de organizația U.T.M. se răsfrîn- ge în munca tineretului, în contribuția pe care o aduce acesta la îndeplinirea sarcinilor de plan, la îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului lor de cost. Lucru semnificativ este că brigăzile noastre își realizează lună de lună sarcinile de olan, că tinerii care la început mai aveau o seamă de lipsuri: munca și viața lor sînt l azi muncitori buni. Firește că avem încă multe lucruri de făcut pe linia educării tinerilor nou veniți în uzină. Tocmai de aceea vom folosi experiența dobîndită pînă acum, ajutorul comuniștilor, pentru a-i ajuta în continuare pe tinerii nou veniți în uzină să-și însușească trăsăturile muncitorului înaintat al zilelor noastre.
FoSosHî serviciul

demesaje telefonice

în

Nu este nevoie să așteptați obținerea unei legături telefonice urbane sau interurbane, căci telefonista poate transmite în locul dv. comunicarea dorită și vă poate da răspunsul sau confirmarea celor comunicate.
ANUNȚȘcoala Tehnică de îmbunătățiri Funciare din Cernavodă, regiunea Dobrogea, cu durata de școlarizare de 2 ani, anunță examenul de admitere miercuri 15 noiembrie 1961 ora 8.Se primesc absolvenți cu XI clase cu sau fără examenul de maturitate ieți și fete).Candidații admiși primi burse în ordinea diilor.Examenul se dă la următoarele materii:— matematică (scris și oral)— fizică (oral)Informații suplimentare se pot cere zilnic la secretariatul școlii telefon 121 Cernavodă.

(bă-vor me-

UZINA MECANICA MUSCEL (fost I.M.S.) 
CÎMPULUNG-MUSCEL

AngajeazăINGINERI în specialitățile : autovehicule, motoare cu combustie internă, motoare Diesel, tehnologia construcției de mașini, scule și dispozitive energetice, construcții civile și industriale, instalații.
MAIȘTRI în specialitățile : tratamente termice și prelucrări Ia cald, mecanică auto, energetică.
TEHNICIENI PROIECTANȚI și TEHNOLOGI, absolvenți de școală tehnică.
ECONOMIȘTI în domeniul construcțiilor de mașini.
MUNCITORI CALIFICAȚI în specialitățile: rectificatori, frezori, sudori, electricieni, mecanici reparații ma- șini-unelte.Cei interesați primesc informații și adresează cererile la U.M.M. (fost I.M.S.) Cîmpulung-Muscel, regiunea Argeș, telefon interurban nr. 4 — serviciul organizarea producției.
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Evenimentele din EcuadorCe a trebuit să aseulte

o at- unor

1

Pentru îmbunătățirea 
climatului internațional
Intervenția reprezentantului R. P. Romîne 

în Comitetul PoliticNEW YORK speciali Agerpres transmit: La 9 noiembrie Comitetul Politic a continuat dezbaterile pe marginea celor două rezoluții propuse de statele africane și asiatice cu privire la declararea continentului african ca teritoriu neutru denuclearizat și interzicerea folosirii armelor nucleare în scopuri militare.La dezbatere a luat cuvîntul Eduard Mezincescu, care a exprimat sprijinul delegației R. P. Romîne pentru ambele rezoluții. Delegatul romîn a subliniat că interesele păcii și securității popoarelor cer lua

rea unor măsuri capabile să ducă la micșorarea încordării internaționale. Desigur, numai dezarmarea generală și totală ar putea elimina cu totul pericolul de război. Aceasta nu exclude însă posibilitatea și necesitatea adoptării unor măsuri ce pot îmbunătăți climatul internațional și crea mosferă mai favorabilă negocieri fructuoase.Eduard Mezincescu acat poziția țărilor N.A.T.O., expusă la începutul ședinței de delegatul Marii Britanii, care s-a opus celor două rezoluții, dovedind astfel preferința a- cesțor puteri pentru antre-

delegatul american • ••

A 16-a aniversare
a F. M. T. D.

NEW YORK 9 (Agerpres). La 8 noiembrie, în cadrul ședinței Comitetului nr. 4 (Comitetul de tutelă al Adunării Generale a O.N.U:), delegatul american nu s-a simțit comod atunci cînd s-a arătat că Portugalia nu a îndeplinit prevederile articolului 11 din Carta O.N.U. și hotărîreă Adunării Generale privind prezentarea datelor despre situația din „teritoriile lipsite de autoguvernare". în timpul ședinței comitetului, reprezentanții statelor africane au prezentat fapte care demască masacrele. bestiale săvîrșite de trupele și poliția lui Salazar împotriva participanților la mișcarea de eliberare națională din Angola și împotriva locuitorilor pașnici — copii, femei, bătrîni.La sediul comitetului au fost expuse pe un stand fotografii prezentate de delegatul Guineei. Aceste fotografii înfățișează crimele colonialiștilor : oameni decapitați, trupuri mutilate alături de care stau soldați portughezi pur- tînd arme din cele mai moderne.„Aceste arme nu sînt de proveniență portugheză, ele poartă marca: „fabricat în S.U.A." și sînt livrate Portugaliei ca aliată a S.U.A. în N.A.T.O.", — aceste cuvinte au
i-

O experiență 
fără egal 

în practica mondială
KIEV 9 (Agerpres). . - TASS 

transmite : în Ucraina a fost ex
perimentată cu succes conducerea 
unui proces chimic complex de 
ia o distanță de 630 de km. Ex
periența a durat 48 de ore fără 
întrerupere. Mașina electronică 
„Kiev" instalată la centrul 
calcul al Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainene din Kiev a re
glementat procesul producției de 
sodă calcinată de la combinatul 
Slaviansk din bazinul Donețului.

Pe baza informațiilor obținute 
prin cablu mașina de calculat a 
executat peste un miliard de ope
rații căufînd. tehnologia cea mai 
avantajoasă și a comandat apara
tele agregatului chimic.

Această experiență este 
egal în practica mondială, 
ceea ce privește durata, ea depă
șește de aproximativ șapte 
experiențele similare făcute 
Statele Unite ale Americii.

fost adresate în ședința comitetului reprezentantului S.U.A. de cătreRepublicii Mali, altor țări africane, în Comitetul nr. 4.Reprezentantul S.U.A., a spus delegatul Guineei, Așkar Marof, ne-a vorbit în repetate rînduri că țara sa susține ca popoarele coloniilor portugheze să aibă dreptul la autodeterminare... Oare pentru a- ceasta este nevoie numai de vorbe ? Nu este oare mai bine să fie luate măsuri concrete, ca de pildă, să se înceteze acordarea de ajutor Portugaliei, care este folosit pentru înăbușirea mișcării de eliberare. națională ?Reprezentantul S.U.A. gingham, a exprimat „regretul" în legătură cu faptul că „prietenii S.U.A." formulează împotriva S-U.A. aceleași acuzații ca și „blocul sovietic".încercările reprezentantului american de a intimida pe delegați cu „primejdia sovietică" și a justifica livrările de armament american Portugaliei, nu au putut induce în eroare pe nimeni.Ce legătură are „primejdia sovietică" cu Angola ? — a întrebat delegatul Liberiei pe reprezentantul american. Dacă N.A.T.O. are menirea să „apere libertatea", de ce nu apără libertatea Angolei ? Portugalia, a spus el, violează principiile O.N.U., comițînd o crimă împotriva omenirii, iar cei care livrează armament Portugaliei sînt complici la această crimă.

delegații Guineei,Ghanei și

i

de

fără 
în

ori
în

i

narea O.N.U. pe linia pasivității sau, mai curînd, cum a- rată fapte recente, a războiului rece, decît a sprijinirii unor măsuri favorizînd îmbunătățirea climatului internațional.Delegatul romîn a amintit acordul din 1959 semnat de 12 state, printre care toate puterile nucleare, și datorită căruia Antarctica a căpătat statutul de teritoriu denucleari- zat și demilitarizat Cu atît mai mult azi transformarea, nu a unui teritoriu deșert ci a unui întreg continent într-o zonă neutră și denuclearizată, ar constitui un act de o mare însemnătate politică.E. Mezincescu a amintit a- tenția pe care guvernul romîn a acordat-o întotdeauna măsurilor privind crearea de zone denuclearizate și a subliniat că acceptarea propunerilor R. P. Romîne cu privire la transformarea regiunii Balcanilor și Mării Adriatice într-o zonă a păcii, lipsită de arme atomice, de rampe de lansare a rachetelor și baze militare străine, ar corespunde în cea mai mare măsură intereselor fundamentale ale popoarelor din această regiune ca și menținerii și întăririi păcii în lumea întreagă.
R. P

• • - -

Locuințe in curs de construcție la sovhozul „Komsomolsk" 
din ținuturile desțelenite ale Altaiului

Carlos Arosemena a preluat funcțiile 
încredințate de Congres(Agerpres). — din Ecuador aQUITO 9Criza politică fost soluționată în după-amia- za zilei de 8 noiembrie cînd, după cum transmite agenția France Presse, Camilo Gallegos, care a fost desemnat în funcția de președinte interimar al țării de către coman-

înă a
pr imită membră a F.A.O.
ROMA 9. — Corespondentul 

Agerpres transmite : In diminea
ța de 9 noiembrie a avut loc, in 
cadrul sesiunii actuale a Organi
zației Națiunilor Unite, pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), 
ședința pentru discutarea cereri
lor de admitere în această orga
nizație prezentate de mai multe 
țări. Cu 60 de voturi pentru, 7 
abțineri și 8 voturi contra, adică 
cu mai mult decît majoritatea mi
nimă necesară de 2/3 din numă
rul statelor membre, Republica 
Populară Romînă a fost primită 
membră a F.A.O.

In cadrul ședinței de după- 
amiază. Eugen Alexe, adjunct al 
ministrului Agriculturii, conducăto
rul delegației R. P. Romine la 
lucrările sesiunii F.A.O., a rosti» 
un cuvînt de salut.

Delegația romînă — a spus el 
— dorește să asigure conferința 
că, alături de alte state, va con
tribui la transpunerea în viață 
scopurilor nobile care stau 
fața organizației, aducîndu-și 
portul la intensificarea schimbului 
de experiență reciproc avantajos 
tuturor statelor membre. Noi vom 
participa la toate acțiunile eficace 
menite să contribuie la dezvolta
rea agriculturii în țările care luptă 
pentru înlăturarea unei moșteniri

triste în economia lor națională 
daiorilă unor condiții istorice bine 
cunoscute. In același timp, Repu
blica Populară Romînă participă 
la această organizație animată de 
dorința de a contribui și pe aceas
tă cale la dezvoltarea colaborării 
internaționale și asigurarea unei 
păci trainice în lume, în interesul 
ridicării bunăstării tuturor popoa
relor. Delegația romînă — a în
cheiat vorbitorul — ține să rea
firme că guvernul Republicii Popu
lare Romîne va respecta obliga
țiile ce-i revin ca membră a Or
ganizației.

danții forțelor armate, a a- nunțat că demisionează după ce aviația, marina și unele u- nități ale forțelor terestre i-au retras sprijinul. In felul acesta, președintele constituțional, Carlos Arosemena și-a preluat funcțiile încredințate la 7 noiembrie de Congres în urma demisiei fostului președinte Velasco Ibarra.Potrivit relatărilor agenției France Presse. tancurile și trupele cară înconjurau clădirea Congresului unde se aflau Arosemena și ceilalți politicieni ecuadorieni au fost retrase după ce avioanele de vînătoare le-au atacat în mai multe rînduri.Agenția France Presse a- nunță că președintele Arosemena a constituit noul său guvern. în ce-1 privește pe fostul președinte, Velasco Ibarra, care, după cum se știe, a fost silit să demisioneze în urma creșterii nemulțumirii populare față de politica sa antidemocratică, agenția Associated Press anunță că acesta s-a refugiat la ambasada Mexicului, unde așteaptă permisiunea de a părăsi

Pp scurtMOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite ; Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a hotârit să convoace la 6 decembrie de-a 7-a Suprem de-a 5-a 1961, la Moscova, cea sesiune a Sovietului al U.R.S.S. legislaturi. al celeiPolonia spionu- Gribel.VARȘOVIA. - In s-a terminat procesul lui vhkt-german G. G. Gribel a fost condamnat la închisoare pe viață.MOSCOVA. - La 9 noiembrie, Nikita Hrușciov, pre-

ședințele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la Kremlin pe Hans Kroll, ambasadorul R. F. Germane în U.R.S.S., și a avut cu el o convorbire.LONDRA. — După cum relatează agenția France Presse, un purtător de cuvînt al delegației partidului Kanu din Kenya a anunțat că Jomo Kenyatta a cerut guvernului britanic să acorde independența Kenyei la 1 februarie 1962.

Cu 16 ani în urmă, la 10 noiembrie 1945 
la Conferința mondială a tineretului de 
la Londra a luat ființă Federația Mon

dială a Tineretului Democrat. Atunci la 
Londra devenise limpede necesitatea unității 
tuturor forțelor democratice ale tinerei genera
ții, indiferent de orientările politice, ideologice 
și religioase în lupta pentru o pace trainică, 
împotriva fascismului, imperialismului și răz
boiului, împotriva asupririi coloniale. In cei 
16 ani de existență, F.M.T.D. a mobilizat tine
retul în lupta pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, împotriva politicii agre
sive a cercurilor imperialiste, F.M.T.D. a pus 
în permanență în centrul activității sale pro
bleme deosebit de importante și care privesc 
in cel mai înalt grad tînăra generație : lupta 
pentru triumful ideilor coexistenței pașnice, 
pentru asigurarea unei păci trainice pe calea 
dezarmării generale și totale, pentru lichi
darea definitivă a odiosului sistem colonialist, 
pentru apărarea drepturilor vitale și a li
bertăților democratice ale tineretului, pen
tru promovarea relațiilor de prietenie și uni
tate ale tinerei generații din toate țările. 
F.M.T.D. s-a pronunțat și se pronunță în spri
jinul propunerilor Uniunii Sovietice pentru 
realizarea dezarmării generale și totale, pen
tru lichidarea bazelor militare de pe teritorii 
străine, pentru lichidarea tuturor focarelor de 
război din lume.

F.M.T.D. și-a dobîndit un binemeritat pres
tigiu în rîndurile tineretului din toate țările 
lumii. O mărturie grăitoare a faptului că ac
tivitățile sale au corespuns întotdeauna celor

niversarea întemeierii 
F.M.T.D. este un eve
niment de mare impor

tanță în mișcarea mondială 
democratică a tineretului. 
Prin crearea F.M.T.D. s-a 
născut o mișcare internațio
nală democratică a tineretu
lui, cuprinzînd organizații de 
tineret din diferite țări, de 
ideologii, credințe politice și 
religioase diferite, unite în 
lupta pentru cauza indepen
denței, păcii și apărării inte
reselor vitale ale generației 
tinere. In cursul celor 16 ani 
de existență, F.M.T.D. a ră
mas credincioasă principiilor 
sale și a dezvoltat numeroa
se inițiative și acțiuni care 
au contribuit la mobilizarea 
tineretului lumii alături de 
forțele ce luptă împotriva co
lonialismului și imperialismu
lui, pentru pacea mondială, 
democrație și împotriva 
nașterii fascismului.

încă de la formarea 
F.M.T.D. s-a găsit alături

re-sa, de

mai arzătoare aspirații și interese ale tinerei 
generații o constituie printre altele creșterea 
considerabilă a numărului membrilor săi. 
Astfel în prezent F.M.T.D. cuprinde peste 100 
milioane de membri din aproape 100 de țări, 
față de 30 milioane de membri cit cuprindea 
la începutul activității sale.

In cei 16 ani de existență F.M.T.D. s-a 
bucurat totdeauna de sprijinul tineretului ro
mîn, în toate marile acțiuni de pace, priete
nie și unitate a tinerilor din întreaga lume.

Tineretul romîn, educat de partid în spiri
tul dragostei și înțelegerii între popoare, este 
un participant activ la mișcarea internațio
nală democratică de tineret. U.T.M. și U.A.S.R., 
întregul nostru tineret, acordă o înaltă apre
ciere activității F.M.T.D.

Astăzi, cînd se împlinesc 16 ani de la înfiin
țarea F.M.T.D., sîntem bucuroși să constatăm 
că această puternică organizație și-a îndepli
nit întrutotul jurămîntul făcut la Londra cu 
ocazia constituirii ei: „Noi jurăm de a păstra 
unitatea făurită în luna noiembrie 1945 nu 
numai astăzi, nu numai în această săptămînă, 
în acest an, ci totdeauna pînă ce noi vom 
construi lumea pe care o visăm și pentru care 
luptăm."

Cu prilejul celei de a 16-a aniversări a 
F.M.T.D., tineretul din țara noastră îi adre
sează un călduros salut frățesc și îi urează 
noi și importante succese în lupta pentru 
pace și un viitor mai bun al generației tinere.

tineretului lumii
de MAHMUD GAAFAR

prim-vicepreșsdinte 
al F.M.T.D.

»

principiilor 
luat totdea-

12.000 tineri muncitori și 4500 studenți japonezi au demonstrat recent la Tokio îm
potriva politicii antipopulare a guvernului japonez. In fotografie : Un aspect 

din timpul demonstrației

popoarele și tînăra generație 
care luptă pentru pace, pen
tru a pune capăt colonialis
mului și a mobilizat tineretul 
pentru victoria acestei cauze 
drepte. De fiecare dată cînd 
imperialiștii au dezlănțuit 
vreo agresiune sau vreo in
tervenție împotriva indepen
denței națiunilor, F.M.T.D. a 
fost totdeauna gata să mobi
lizeze tineretul lumii. Tine
retul din Africa a simțit tot
deauna F.M.T.D.-ul alături de 
el, susținîndu-i lupta pentru 
independența națională și 
pentru a pune capăt opresiu
nii colonialiste, discriminării 
rasiale, exploatării și agre
siunii. F.M.T.D. a asigurat și 
continuă să asigure solidari
tatea sa activă cu eroicul ti
neret algerian în lupta împo
triva colonialiștilor francezi si 

aliatilor lor din N-A.T.O.
M.TD. este în mod hotărit 
entm independența totală si 

integritatea Algeriei și spriji
nă pe deplin GPRA, ca unic 
reprezentant al poporului al
gerian.

Lupta Angolei și a celorlalte 
colonii portugheze împotriva 
colonialismului se bucură 
sprijinul 
F.M.T.D. 
căldură 
potriva 
rasist din Africa de sud. Ea 
susține fără rezerve poporul 
congolez împotriva agresiunii 
puterilor imperialiste. Lupta 
popoarelor africane pentru 
independentă totală și unitate 
primește tot sprijinul din par
tea F.M.T.D. pentru a pune 
capăt colonialismului, neoco- 
lonialismului și imperialismu
lui. Inițiativa tineretului afri
can de a convoca Conferința 
panafricană se bucură de 
sprijinul Federației noastre.

de 
al 
cu 

îm-

deplin și activ
F.M.T.D. susține 
tineretul airican 
guvernului fascist și

Credincioasă 
sale, F.M.T.D. a 
una poziție pentru apărarea 
păcii în lume, împotriva po
liticii imperialiste care ame
nință pacea mondială. Astăzi, 
cînd sărbătorim cea de a 16-a 
aniversare a F.M.T.D.. există 
în Germania occidentală, în 
inima Europei, o gravă pri
mejdie creată de renașterea 
fascismului și militarismului 
vestgerman care subminează 
pacea mondială.

Măsurile iuate de R.D.G. ca 
stat suveran, nu numai că sînt 
justificate, dar ele contribuie 
la soluționarea problemei Ber
linului occidental și micșo
rează posibilitatea provocări
lor care pun pacea în primej
die. Forțele iubitoare d® pace 
au salutat propunerile Uni
unii Sovietice privind semna
rea Tratatului de pace cu cele 
două state germane.

Tînăra generație care s-a 
angajat pe calea luptei îm
potriva fascismului si De: 
a salva pacea mondială. « 
chemată să contribuie 
la soluțicaarea pașnică 
problemei germane, pentru 
cheierea unui tratat de pace 
cu cele două state germane 
și pentru transformarea Berli
nului occidental într-un ora? 
liber, demilitarizat și neutru. 
Ea își manifestă solidaritatea 
cu tineretul german care luptă 
împotriva militarismului pru
sac și a renașterii fascismului. 
F.M.T.D. se pronunță pentru 
triumful Ideilor coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme 
sociale diferite pentru solu
tionarea pașnică a probleme
lor vitale ale i 
tății.

Sărbătorind < 
aniversare a 
retul democrat 
hotărît a întări 
lupta pentru apărarea păcii 
mondiale, pentru lichidarea 
totală a sistemului colonial, 
împotriva politicii imperialiste.

rr

contemporanei-

cea de a 16-a
F.M.T.D., tine-

I al lumii este
i unitatea sa, a

0 chemare la luptă pentru pace

Documentele sesiunii U. I. S.

America Latină astăzi (111)

Reportajul pe care îl reproducem în cadrul ciclului „America Latină astăzi" de ziaristul vest-german Peter Grubbe, de la ziarul burghez „DIE WELT“ se referă la Nicaragua.
— Cui aparțin marile plantații 

de cafea din Nicaragua !
— Familiei Somoza.
— Dar plantațiile de bumbac ?
— Familiei Somoza.
— Cui aparțin turmele și fa

brica de zahăr ? Brutăria și marea 
filială a unei firme străine de au-‘ 
tomobile l

— Familiei Somoza.
— Dar compania navală și li

niile de comunicații aeriene l
— Familiei Somoza.
— După cît se pare totul, ceea 

ce există In Nicaragua aparține 
familiei Somoza ?

— Nu fotul. Dar foarte multe. 
De aceea în America Latină, Nica
ragua este denumită leuda lui So
moza.

— Dar cine sînt acești Somoza?
— Șeful familiei a fost pre

ședintele Nicaraguei din 1937 pînă 
în 1956. Apoi a fost asasinat. De a- 
tunci președinte este fiul său. Iar 
fratele președintelui este coman
dant suprem al forțelor armate și 

al poliției. Așadar, în mîinile fa
miliei Somoza se află nu numai 
pămîntul și banii, ci și puterea.

Salvadorul aparține unui numai 
de 14, 40 sau 80 de familii. Ni
caragua aparține uneia singure. 
Numele ei este Somoza. Ei sînt 
sțăoînii financiari și guvernanții 
tării. Ei conduc singuri. In mod 
nemijlocit. Parcă ar fi vorba de o 
proprietate a lor. Timp de 24 de 
ani. Aproape un sfert de secol.

Sfrăzile se

Trei palate 
o colina
izitafi Managua, ca
pitala țării, și vă veți 
da imediat seama 
cine este stăpîn aici. 
Managua este si
tuată într-o vale, 

topesc, parcă, de căl
dură. Chiar în timpul nopții pere
ții caselor emană căldura acumu
lată în timpul zilei arzătoare. Si 
numai pe colina care se află la 
marginea orașului este răcoare. 
Doar pînă acolo ajunge respirația 
brizei Iar acolo trăiește Louis So
moza, președintele, tot acolo lo
cuiește și generalul Anastasio So- 
moza.

Acolo se află și ambasada ame
ricană. Parcă ar fi forturi ale unei 
cetăți. Aceste trei palate se ridice 

deasupra orașului care lîncezesfe 
în arșița amiezii, Și soldați în căști 
de oțel, cu carabine încărcate în 
mîini, păzesc drumul care duce 
acolo sus.

De un sfert de veac Somoza 
domnește în Nicaragua. Cu ajuto
rul armatei și al poliției. Un ser
viciu de spionaj, excelent organi
zat, efectuează neîncetat arestări 
și acțiuni polițienești. Și ei pri
mesc ajutor american.

încă acum 29 de ani, predece
sorul președintelui, Somoza care 
a fost asasinat, a fost ales con
ducător al țării, sub protecția ba
ionetelor americane. De atunci 
S.U.A. sînt protectorii Nicaraguei 
și ai regimului care domnește aici. 
Ofițerii armatei care-l apără pe 
președinte, își fac studiile la 
West-Point și in Panama. O linie 
de telefon directă unește palatul 
președintelui și reședința coman
dantului suprem cu ambasada a- 
mericană. Și tocmai in clipa sosirii 
mele, ambasadorul american, care 
lipsea din țară, a fost numit, în 
mod solemn, în semn de prietenie 
intre Nicaragua și S.U.A., cetățean 
de onoare al capitalei

Tronurile președinților lafino-a- 
mericani se clatină însă

— Nicaragua se supune deja de 
două decenii dictaturii, dar timpul 
dictatorilor se apropie de sfîrșit 
— mi-a spus, zîmbind cu amără
ciune, un tînă' docent al Univer

sității din Honduras. — Batista a 
fost răsturnat I Jimenez a dispărut. 
Peron a fost nevoit să fugă din 
țară. Nu va scăpa de aceasta nici 
familia Somoza.

Este oare justă această progno
ză ? Există unele temeiuri ca să-i 
dăm crezare.

Cei mai „siguri" 
— analfabeții

n ce privește supra
fața, Nicaragua este 
cea mai mare dintre 
țările Americii Cen
trale.. Ea este mai 
mare decît Gre- 
mare decît Ceho-

148 mii kilometri patrați, populația 
țării numără mai puțin de 
1.500.000 de oameni.

Dens populată este numai o 
fîșie îngustă în partea apuseană a 
țării, de-a lungul litoralului pacific, 
în total aproximativ 20 la sută din 
teritoriu. In spre partea Oceanu
lui Atlantic se întind nesfîrșite pă
duri virgine, uriașe jungle verzi 
călduroase, al căror somn nu-l tul
bură nici toporul, nici plugul. Cu 
zeci de ani în urmă, pe litoralul 
răsăritean au existat plantații de 
banane Ele au pierit însă din 
cauza epidemiilor. De atunci a-
cesfe pămînturi stau nefolosite
și-l așteaptă pe om.

Intre litoralul apusean și cel 
estic al Nicaraguei, nu există 
pînă acum nici o șosea, nici o 
cale ferată.

Familia Somoza a acumulat o 
uriașă avere. Ea are dușmani de 

slovacia. Avînd însă suprafață de

moarte în inferiorul țării, atît po
litici, cît și financiari. Va reuși 
oare Somoza să se mențină to
tuși la putere l

Populația Nicaraguei este anal
fabetă în proporție de două tre
imi. Aceasta este pe placul gene
ralului Somoza. El își aleqe sol- 
dații pentru batalionul de pază, 
mai ales, din satele îndepărtate, 
unde nu există școli. Oamenii care 
nu știu să citească sînt mai si
guri..,

Doar la 40 km 
de capitală...

aful, spre care mă 
îndrept, se află la 
0 de km de oraș. 
Automobilul însă se 
neacă în nori de 

praf. Cu greutate ro
țile îniăiu'â nisipul cenușiu, care 
se aseamănă cu făina. După noi 
se întinde un nor dens cenușiu 
de praf care încet, parcă împo
triva voinței sale, se așează pe 
frunzele verzi ale arborilor de 
cafea. Jn Nicaragua, lungimea to
tală a șoselelor asfaltate nu a- 
tinge nici măcar 600 km ! 600 km 
într-o țară de mărimea Greciei 
sau Cehoslovaciei I

Satul are 2.000 de locuitori. Re
pet că e| se află numai la 40 km 
de oraș. In el există însă numai 
o singură clădire din piatră. Este 
biserica. Restul caselor sînt co
cioabe din lut sau scînduri putre
zite. Drept acoperiș servesc frun
ze de palmier. Nu există lumină 
electrică. Seara, în fața cocioabe
lor, se aprind ruguri mici, pe care 
se pregătește mîncarea din mă
lai. Apa o cară bivoli, sau o aduc 
pe cap femeile dintr-un puț aflat 

la un kilometru și jumătate de 
sat.

Școala este, de asemenea, in
stalată într-o cocioabă. Lumină nu 
există. Pe un perete — o tablă 
neagră. In clasă o duzină de 
bănci micuțe. Dacă toți copiii sa
tului ar frecventa regulat cursu
rile, jumătate din ei ar fi nevoiți 
să stea în picioare fiindcă locu
rile nu sînt nici pe departe sufi
ciente. Mulți însă nu frecventează 
școala : sînt nevoiți să-și ajute 
părinții sau să meargă cu un coș 
de portocale într-un mic oraș din 
apropiere, pentru a cîștiga cîțiva 
centavo.

Învățătorul lucrează temporar în 
școală. El are numai 19 ani și 
însuși el învață încă. Este student 
la Școala superioară din Managua, 
Jumătate din totalul învățătorilor 
din țară n-au primit niciodată vreo 
diplomă, unii dintre ei abia știu 
să citească și să scrie.

învățătorul înlocuiește un coleg 
care a plecat în concediu. Cînd 
acela se va întoarce la lucru, tî- 
nărul își va continua studiile. El 
speră să-și dea anul viitor exa
menele. Apoi va studia dreptul. 
Vrea să devină avocat. Fiecare al 
treilea care frecventează cursurile 
universității vrea să devină avo
cat, aceasta fiind o regulă în A- 
merica Latină.

Satul își duce traiul pe seama 
cafelei. In jurul cocioabelor se 
plantează cafea. Plantațiile aparțin 
cîtorva oameni boga/i din oraș. 
Locuitorii satului lucrează la ei 
ca argafi. De altfel numai trei 
luni pe an, restul timpului n-au 
ce face.

Oamenii au trăit aici întotdea
una astfel. Fără lumină, fără apă, 
fără magazine Fără asfalt. Și a- 
proape fără bani. La 40 de kilo- ‘ 
metri de Managua, capitala sta- i 
fulul. I

După cum anunță agențiaCETEKA, Comitetul E- xecutiv al Uniunii Internaționale a Studenților, in cadrul sesiunii de la Praga ce a avut loc între 1 — 8 noiembrie 1961 a adoptat o serie de documente, printre care Declarația în legătură cu cea de-a 15-a aniversare a U.I.S.. Apelul către studenții din lumea întreagă în legătură cu rezolvarea pe cale pașnică a problemei germane și Rezoluția cu privire la convocarea Congresului al VII-Iea al U.I.S.Declarația in legătură cu cea de-a 15-a aniversare a U.I.S. subliniază că principiile fundamentale ale politicii a- cestei organizații internaționale au fost întotdeauna lupta pentru menținerea păcii în întreaga lume, pentru dezarmarea generală și totală, împotriva pactelor militare a- gresive, împotriva bazelor militare de pe teritorii străine și a războaielor coloniale. A- ceastă politică a U.I.S. s-a bucurat de sprijinul maselor de studenți din întreaga lume.Imperialiștii și colonialiștii, se arată în declarație, pregătesc din nou, in mod fățiș, o agresiune împotriva țărilor coloniale și a țărilor recent eliberate de sub jugul colo nial.Cursa înarmărilor a căpătat proporții amenințătoare. De aceea chemăm pe studenții din întreaga lume să fie conștienți de răspunderea pe care o au și împreună cu popoarele lor să lupte cu hotărîre pentru menținerea păcii în întreaga lume, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru 

înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru lichidarea bazelor militare pe teritorii străine.In Apelul către studenții din întreaga lume în legătură cu rezolvarea pe cale pașnică a problemei germane, U.I.S. atrage atenția tuturor studenților asupra pericolului care amenință lumea ca urmare a politicii militariste și revanșarde a Germaniei occidentale, sprijinită de S.U.A.Militarismul german, care în timpul unei singure generații a impus lumii două războaie mondiale și care se pregătește să atragă Europa și întreaga lume într-un război nuclear, este dușmanul de moarte nu numai al popoarelor Europei, ci și al popoarelor de pe toate celelalte continente.U.I.S. cere să se înceapă tratative cu privire la încheierea Tratatului de pace german, să se recunoască cele două state germane și primirea lor în O.N.U., îi cheamă pe studenți să organizeze manifestări de masă împotriva militarismului și revanșismu- lui vest-german și împotriva planurilor agresive ale imperialiștilor în frunte cu S.U.A., cere lichidarea focarului de război din Berlinul occidental și transformarea acestuia într-un oraș liber demilitarizat.Comitetul Executiv al U.I.S. a adoptat de asemenea o rezoluție în care se arată că Comitetul Executiv al U.I.S. a acceptat invitația Consiliului studențesc de pe lingă Comitetul organizațiilor de tineret din U.R.S.S. ca Congresul al VII-Iea al U.I.S. să aibă loe în august 1962 la Leningrad.
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