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FRÎNCU 
CONSTANTIN 
— colectivist —

trecut 
brigadă 
1000 de kg fier

pildă, ultima acțiune a brigăzii. 
Înainte de sosirea zilei planificate 
comandantul brigăzii, 
Zoga Lefcateia, a luat

de 36—39 cm 
suprafață de 
hectare, din 
350 hectare 

pentru

n centrul orașului șirurile de 
i moderne și elegan

te lasă între ele un mic 
o zonă verde în care și 
în amurg de toamnă, vezi

PREGĂTESC VIITOAREA
RECOLTĂ DE PORUMB

Compusa c.n 
brigadă și-a cîștigat ui 
tat presă giu prin re;

ia diferi 
patriotică.

- rtfre brigăz e ute
ri sie de muncă pa- 

fruntașe 
Ploiești, 
și cea

Laminate 
peste plan

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
de la Fabrica de țevi din 
Roman a obținut în luna oc
tombrie a.c. importante succe
se în producție. Astfel, planul 
producției globale pe luna 
octombrie a fost realizat în 
proporție de 100,8 la sută. Au 
fost date peste plan 714 tone 
țevi finite din oțel. Un aport 
însemnat l-au adus aci bri
găzile de producție ale tine
retului conduse de tinerii 
maiștri Petrică Neteș și Gheor- 
ghe Goldan care și-au depă
șit cu mult sarcinile de plan.’

EMIL AVADANn
laminorist

!
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IPROMET-Bucuiești. Ingi
nerul Mihai Simionescu 
discută cu membrii brigă
zii de proiectare de la 
secția furnale asupra unor 
metode noi, eficace, care 
urmează a fi folosite la 
întocmirea unuia dintre 

proiecte.
€

Tinerii Alexandru Popescu și Marin Vișan din secția mon
taj a Uzinelor „Electroaparataj" din Capitală sint fruntașii 
brigăzii de tineret din această secție. Ei dau produse de 
bună calitate și depășesc cu regularitate sarcinile de 

plan in medie cu 25 la sută.

Foto : N. STERE

La Uzinele de fire și fibre sintetice - Săvinești 
și la Fabrica de antibiotice - lași

Toți muncitorii învață» •9

ș: funcționarilor de la 
Uzinele de fire și fibre sinte
tice din Săvinești au venit în 
uzină direct din școli profesio
nale și tehnice sau institute 
de învățămînt superior. Ei 
continuă să învețe și acum cu 
sîrguință, participind la dife
rite cursuri organîznate in în
treprindere. De trei ori pe 

eă de exempiz cupă ce 
schimb. cproape 1.400 
atari »at prezenți in

tet 
de

in secțiile de producție. Aci, 
ingineri fi maiștri din uzină 
le vorbesc despre probleme 
specifice fiecărui loc de mun
că, potrivit programului întoc
mit pentru cursurile de ridica
re a calificării sau de specia
lizare. Aceste cursuri, înfiin
țate anul trecut, au fost ab
solvite de aproximativ 700 de 
muncitori. Procesul de ridica
re a calificării profesionale se 
extinde și asupra celorlalte 
categorii de salariați. Pentru 
ingineri, tehnicieni și maiștri,

—t>—

Pentru eliminarea 
pierderilor de țiței

Petroliștii din regiunea Plo
iești acordă o atenție deo
sebită valorificării rezerve

lor de țiței, ta unele parcuri pe
troliere din schela Cîmpina, de 
exemplu, s-au montat anul acesta 
rezervoare prin care se captează 
lunar 12 tone de țiței rezultat 
din scurgeri. In alte schele au fost 
puse în funcțiune decantoare mo
derne prin care, de asemenea, se 
recuperează însemnate cantități 
de (iței.

Pentru eliminarea pierderilor 
în schelele petroliere Gura-Ocni- 
ței, Cîmpina, Băicoi și Ochiuri se 
fac raționalizări care simplifică 
procesul manipulării țițeiului ex
tras.

Au fost luate noi măsuri pentru 
mărirea parcurilor de rezervoare 
necesare captării țițeiului

—e.

Sosirea în București
a președintelui U.I.S

Vineri după-amiază a sosit 
în București, la invitația Uni
unii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R., Jiri Pelikan, pre
ședinte al Uniunii Internațio
nale a Studenților, pentru a 
lua parte la festivitățile orga
nizate cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a U.I.S.

La aeroport, Jiri Pelikan a
lost întîmpinat de Virgil Tro- 
fin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., Cornel Burtică secre
tar al C.C. al U. T. M., pre
ședinte al Consiliului U.A.S.R. 
și de alți activiști ai C.C. al 
U.T.M. și ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R.

curs de automatizare și de 
tehnica reglării automate a 
procesului de producție.

Și la Fabrica de antibiotice 
din Iași fiecare muncitor și 
tehnician se preocupă de a-și 
ridica 
Aici 
trei i
KMtf

calificarea, 
simultan 

de calificare: 
de împrospătare a cu
telor prim toți munci- 
altul pentru cei care 
ză să lucreze la fabrica

rea unor noi antibiotice și 
citul de automatizare a pro
cesului de producție, frecven
tat de tehnicieni și ingineri.

continuu 
funcționează 

cursuri

(Agerpres)

Au

Constructorii 
nave și 
vagoane

Colectiviștii din 
comuna Fă
căeni, raionul 

Fetești, regiunea 
București, îndru
mați de organiza
ția de partid și-au 
propus ca în anul 
1962 să obțină o 
producție medie la 
hectar de 5.000 kg 
porumb boabe în 
cultură neirigată, 

în acest scop, 
conducerea G.A.C. 
a luat din timp mă
surile necesare pen
tru pregătirea tere
nului. în primul 
rînd tovarășii Guci 
Mihai și Bratu Ion 
inginerul și pre
ședintele gospodă
riei, însoțiți de bri
gadierii de cîmp, 
au făcut identifica-

rea terenului, ale- 
gînd pentru acea
stă cultură terenul 
cel mai potrivit, 
după care l-au re
partizat to mod 
egal între cele pa
tru brigăzi de 
cîmp.

Membrii brigăzi
lor de tractoare nr. 
6 și 7 de la S.M.T. 
Făcăeni, conduse de 
tinerii Căteloiu Ni- 
colae și Ghiajă 
Mircea, au reușit să 
execute arătură a- 
dîncă 
pe o 
240 
cele
planificate 
a fi însămînțate cu 
porumb. Pentru a 
obține producția 
planificată, colecti
viștii au hotărît ca

pe întreaga supra
față să se adminis
treze cîte 30 tone 
gunoi de grajd, 
bine fermentat, pe 
fiecare hectar.

Cele două brigăzi 
de tractoare și cele 
patru brigăzi de 
cîmp s-au chemat la 
întrecere pentru 
terminarea arăturii 
și aplicarea 
grășămintelor 
timpul cel
scurt, executtod lu
crări de bună cali
tate. S-au eviden
țiat tinerii tracto
riști Dinu Radu, 
Bratu Nicolae. Si- 
mion Vasile, Piticu 
Ion și alții.

PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

Zile ale muncii 
patriotice’ 0 brigadă fruntașă

Cu sprijinul tinerilor colectiviști
Colectiviștii din raionul 

Oradea, pregătesc tere
nul repartizat culturii 

porumbului in vederea ob
ținerii unei recolte de 5.000 
kg. porumb-boabe la hec
tar pe terenuri neirigate. 
Gospodăriile agrtcole colec
tive din Diosig, Vaida, Sălard. 
Roșiori, cu ajutorul mecani
zatorilor au început pregătirea 
terenurilor care vor fi înză- 
mințz^e cu porumb dublu hi
brid, generația inriic. Pe o 
suprafață de 2A25 ha au fost

de acum efectuate arături a- 
dinci în care s-au încorporat 
importante cantități de îngră
șăminte. Mobilizați de organi
zațiile de bază U.T.M. tinerii 
colectiviști participă activ la 
această acțiune. Ei transportă 
fi împrăștie îngrășăminte 
cimp, contribuind astfel 
incorporarea acestora în 
odată cu arătura adîncă 
toamnă.

parc, 
acum, 
flori.

Pe acest loc, cînd blocur e 
erau aproape terminate, au venit 
brigadierii. Pentru astfel de lu
crări care necesitau un volum 
mare de muncă, comitetul orășe
nesc U.T.M. a organizat „Zile a’e 
muncii patriotice", lnfr-o astfel de 
zi au ieșit la muncă patriotică in 
orașul Ploiești 10.000 de tineri. Și 
mulți dintre aceștia au lucrat toc
mai pe șantierul parcului din cen
trul orașului. Brigadierii au săpat, 
au îndepărtat molozul, au nivelat, 
au adus brazde cu iarbă, au adus 
flori și pietriș. Au lucrat aici bri
găzile lui Emil Dragomir și Vasile 
Harsuchie de la Rafinăria Teleajen, 
brigada lui Zoga Lefcateia de la 
„Centrofarm", 
Sapotă de la 
multe altele.

brigada lui Gh. 
Uzina Mecanică și

pe 
la 

sol 
de

V. CLONDA

Transportă îngrășăminte!© 
la cimp

Pe ogoarele gospodăriei 
agricole Colective din 
comuna Rătești, raionul 

Găești se transportă în aceste 
zile importante cantități de 
îngrășăminte naturale.

Mobilizați de organizația 
de bază U.T.M., tinerii colec
tiviști participă activ la acțiu
nea de fertilizare a solului. O 
echipă iormată din
Anghel Mihai, Marin Păune- 
scu, Tudor Gipelea, 
Codreanu au transportat 50

de tone îngrășăminte natu
rale și le-au așezat în plat
forme. Cantități însemnate de 
îngrășăminte naturale au fost 
împrăștiate pe loturile 
se va 
pentru 
lătură

unde 
insămința porumbul 

a ți incorporate în a- 
adincă.

1

tinerii

Floiea

PE SCURTAnul acesta, brigăzile utemiste de muncă patriotică din întreprinderile și instituțiile orașului Ploiești
• au colectat 1.633.000 

kg fier vechi;
• au amenajat 13 spa

ții verzi și 14 baze spor
tive ;

• au lucrat la impor
tante obiective, ca șan
tierul din centrul orașu
lui, șantierul podului de 
peste calea ferată, șan
tierul noului cinemato
graf etc-

redus prețul de cost 
al produselor

de 
de 
de 

Ia Uzinele mecanice
din Tr. Severin au 
economisit de la în
ceputul anului 70 
tone de metal, 
9 tone diferite vop
sele, precum și alte 
materiale.

Și în alte între
prinderi din regi
unea Oltenia s-au 
aplicat în producție 
măsuri care au dus 
la reducerea prețu-

—1>

de 
lu- 
su- 

și

lui de cost al pro
duselor. La Uzinele 
„Electroputere“, 
pildă, volumul 
crărilor ce se 
dează automat
semiautomat este 
acum dublu față de 
cel din anul trecut. 
Aici s-a introdus 
fabricarea în serie 
a unor transforma
tori de măsură — 
lucru datorită că
ruia la doi transfor
matori executați se 
economisesc mate-

riale cu a căror va
loare se poate con
strui încă un trans
formator.

Datorită promo
vării tehnicii și teh
nologiei avansate în 
producție, în între
prinderile indus
triale din regiunea 
Oltenia s-au reali
zat prin spori
rea productivității 
muncii economii 
suplimentare de a- 
proape 38.681.000 
Iei.

■

Filmul este bun... (La 
cercul de fotografie al Ca
sei pionierilor din Cluj).

Foto : N. STELORIAN

-lorică, 
orașul 

numără 
la „Centrofarm". 
de tineri, această 

n binemeri- 
itatele bune 

obținute ia diferitele acțiuni de 
muncă patriotică. De nume le
acestei brigăzi este legată reali
zarea a numeroase lucrări pe șan
tierul noului cinematograf și cel 
a Teatrului de vară, la noul pod 
oe peste calea ferată etc.

Una dintre condițiile care au 
asigurat succesul brigăzii Fa con- 
consfituit faptul că încă de la în
ființarea brigăzii, tinerilor le-a fost 
înfățișată clar importanța muncii 
pe care aveau s-o desfășoare, ie-a 
fost zugrăvit tabloul înfrumuseță
rii orașului, noile construcții in
dustriale, noile cartiere, parcuri. 
încă de la începutul activității bri- 
băzii și apoi de numeroase ori 
în adunările generale U.T.M. ti
nerii au discutat despre perspec
tivele de dezvoltare ce se des
chid în fața orașului, despre apor
tul lor la realizarea a numeroase 
obiective.

O altă condiție, de asemenea. 
foarte importantă, o reprezintă or
ganizarea. O bună organizare pre
supune ca brigada să cunoască 
din vreme unde va munci, să-și 
planifice zilele cînd tinerii vor 
merge pe șantier, ce anume lu
crări vor efectua acolo etc. De 
aceea comandamentul brigăzii a 
întocmit un plan de muncă. Pla
nul întocmit pe baza obiectivelor 
de muncă stabilite de comitetul 
orășenesc U.T.M., a reflectat real 
posibilitățile de muncă ale tineri
lor, a arătat unde și cînd 
lucra tinerii, ce anume 
se întreprind pentru buna desfă
șurare a muncii.

Dar cum se desfășoară 
brigăzii pe șantier ! Să luăm, ds

O Anul 
tineri din 
tat peste 
vechi.

O Ajuți nd Ia muncile a- 
gricole din două G.A.S.-uri, 
brigada a curățat și depo
zitat circa 160.000 kg 
rumb.

O Valoarea totală a 
nomiilor realizate 
munca brigăzii anul acesta, 
întrece suma de 5.000 let

comitetul orășenesc U.T.M. „S-a 
schimbat ceva în planificare ? Nu ? 
Atunci vom merge tot pe șantie
rul teatrului de vară. Știu, luăm 
uneltele de la tehnicianul șantie
rului". Și astfel toți tinerii din 
brigadă s-au înfilnif ca deobi- 
cei în fața sediului comitetului 
orășenesc U.T.M. Încolonați și cu 
drapelul brigăzii în rîndul din față, 
au pornit cîntînd spre șantier. A- 
colo, după împărțirea uneltelor, a 
început munca de stivuire a cără
mizilor. Cu ajutorul tehnicianului 
șantierului, brigada a fost divizată

in mai multe echipe pentru a 
avea un front de lucru larg. După 
o oră de muncă tinerii au luat o 
scurtă pauză. S-au adunat toți în- 
tr-un singur loc, au schimbat cîte- 
va glume. împreună cu membrii 
unei alte brigăzi au cîntat un cîn- 
tec brigadieresc. La sfirșitul orelor 
de muncă tehnicianul șantierului a 
consemnat în carnetul de evidență 
al brigăzii, rezultatele activității 
din ziua aceea. Apoi s-a format 
careul brigăzii iar tehnicianul și 
comandantul brigăzii au 
pe cei mai harnici tineri.

Muncind totdeauna așa, 
a realizat importante 
mii bănești, și-a dat contribuția în 
anul acesta 
de peste 
blocuri din

In orașul 
construcție continuă. Se vor des
chide noi șantiere pentru înfru
musețarea orașului. Alături de toa
te celelalte brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din întreprinderi
le și instituțiile orașului, brigada 
de la „Centrofarm" v-a putea 
să-și aducă în continuare aportul 
la realizarea unor obiective de im
portanță economică pentru întreg 
orașul, lucru care firește, îl doresc 
și-l vor îndeplini toți membrii ei.

felicitat

brigada 
econo-

la construirea podului 
calea ferată, a unor 
centrul orașului etc.
Ploiești lucrările de

V. CONSTANTINESCU

vor 
acțiuni

munca

In sprijinul gospodăriei

Utemistul Gheorghe Orban, 
lăcătuș la Uzinele „Hidro
mecanica" din Brașov 
este fruntaș în producție. 
Iată-1 ajustînd un sub-an- 
samblu al unei prese de 

cocs.

Foto : S. NICULESCU

Cit vezi cu ochii numai 
porumb. Porumb auriu. 
Știuleți cu boabe mari, 

coapte stau aplecați pe tul
pini așteptînd... Dar lucrătorii 
gospodăriei agricole de stat 
din Buda nu mai prididesc cu 
recoltatul.

Dar iată că vin niște ma
șini. Se opresc la marginea 
șoselei și din ele coboară zeci

și zeci de tmeri ploieșteni; Au 
venit să ajute V gospodăria ga 
strîngerea recoltei. -Au vetiit nu 
o brigadă, nu două, ci 2.000 
de tineri într-o zi, 2.000 
de tineri a doua zi. Au îm- 
pînzit plini de voioșie întin
derile gospodăriei lucrînd fie
care cît pentru doi. Cînd mun
ca a fost gata, conducerea 
gospodăriei le-a mulțumit cu 
căldură.IRINA MORARU

A JIULUI

O zi de așteptare
a 4 noiembrie 40 de ti
neri de la Rafinăria nr.
6 s-au adunat la poarta 

întreprinderii îndată după lă
sarea lucrului. Aveau să plece

Două 
propuneri :

• Comitetul orășenesc 
U.T.M. să realizeze o 
colaborare mai strinsă 
cu sfatul popular al ora
șului pentru stabilirea 
unor obiective cît mai 
precise pentru brigăzile 
de muncă patriotică și 
asigurarea in mod con
tinuu a asistenței tehni
ce unde lucrează brigă
zile.

• Comitetul orășenesc 
U-T.M. să se preocupe 
mai mult de stimularea 
brigăzilor decernînd tri
mestrial drapelul brigă
zii fruntașe.

la plantarea pomilor orna
mentali pe marginea șoselei. 
O acțiune frumoasă la care ei 
se gîndeau cu plăcere. Să vii 
la lucru pe o șosea curată, 
străjuită de falnici pomi, sau 
să te plimbi 
unor plopi 
zăpada viscolită nu va bloca 
șoseaua, se va opri de barajul 
pomilor.

Cu gîndul la ce vor lucra, 
tinerii au așteptat să vină 
mașina cu uneltele promise de 
Serviciul de drumuri și po
duri — Ploiești. Au așteptat 
zece minute, douăzeci, o oră 
întreagă. N-a apărut nimeni.

— Poate am înțeles noi gre
șit și trebuia să ne întîlnim 
în șosea — și-au zis tinerii.

Au plecat de la locul unde 
aveau să fie plantați pomii. 
Au așteptat și aici dar tot 
degeaba. Respectivii funcțio
nari de la serviciul de dru
muri și poduri nu și-au ținut 
cuvîntul față de tinerii briga
dieri, făcîndu-i să-și irosească 
timp prețios în care ar fi 
putut lucra din plin la plan
tarea pomilor.

seara la răcoarea 
foșnitori. Iarna,

înd infri în Valea Ji
ului, îți dai seama 
din primul moment 
:ă prezența cea mai 
■ie o reprezintă aici 
cărbunele.

Există însă ceva 
cu mult mai presus 

de aceasta : omul — care, luptînd 
cu adîncimile, îl dăruie țării ca pe 
un mare izvor de energie.

Hajdu
Muncii 
statură 
scund. Te atrag la el ochii neas- 
tîmpărați, mîinile nervoase, fața 
mobilă. Te atrage felul în care 
vorbește, simplitatea și modestia 
cu care se poartă. Te atrag îzbîn- 
zile sale în muncă.

De unde e în el afîta putere ?
Ce mare voință îi electrizează 

mușchii, în lupta cu piatra, cu căr
bunele ?

Hajdu luliu adaugă puterii bra
țelor agere forța încrederii în 
anii pe care îi trăim.

In numele acestei încrederi, a 
doborît recorduri, a scurtat ter
mene, a îmbunătățit calitatea ex
tracției, a calificat și a educat 
noi generații de mineri. Acum e 
aproape de ziua pensionării. To-

luliu, minerul-Erou al 
Socialiste, e un om de 
potrivită, ba întrucîtva

cobo- 
mi-a

tuși, zilele -trecute, pe cînd 
ra spre abatajele Petrilei, 
spus cu emoție :

— Știți, nu cred că mă voi pu
tea despărți de cărbune...

El însă e numai unul dintre mi
ile de ostași ai partidului, de pe 
marele front a| cărbunelui. Prin 
mii de oameni ca el, tineri și 
vîrsfnici, partidul e prezent pre
tutindeni în Valea Jiului, ca o-fi
ință colectivă măiastră, 
CU i..............................

", înzestrată
adînci energii creatoare, desă-

te, au construit calea ferafă 
Bumbești-Livezeni, pe care „plă- 
mînii" uriași ai celor două 
Jiuri să respire aerul Sudului și să 
trimită și intr-acolo un flux din 
propriile lor energii.

Chițu Diana, miner fruntaș al 
Lupenilor, e unul dintre miile de 
tineri care participă încă de a- 
tunci la „asaltul general" al căr
bunelui.

A fost bucureștean, și probabil 
ar fi putut găsi o meserie mai

locul celor căzuți, 
același an...

mineri

cei care au luat 
chiar atunci, în

Lupenii au nenumărați 
pentru care munca în mină nu re
prezintă doar simpla exercitare a 
unei profesiuni. Ion și Petru Fo- 
dor, de pildă, au moștenit de la 
tatăl lor, odată cu ceva din măie
stria cu care bătrînul știa să puște 
și să armeze, un lucru la fel de 
prețios. Au moștenit amintirea vie 
a tragicei și eroicei zile de 6 au
gust 1929, așa cum tatăl lor a

Un tînăr care, în clipa cînd tu
netul morții pîndea să se prăvale 
pe sfrînsele rînduri, și-a făcut 
înainte, printre tovarăși :

— Aveți copii. Lăsați-mă

loc

Pe

L mi-

SămmA
vîrșind an de an, în această fostă 
veche „v*,“ * 
staurarea 
bune de 
turii.

,Vale a Plingerii" — in- 
i fericirii, a condițiilor 
: frai, a binefacerilor cul-

★

La Livezeni, Valea Jiului 
bifurcă, înfruchipînd un fel 
de plămîni uriași.

Vă amintiți de brigadierii entu
ziaști ? Chemați de partid, ei au 
sfredelif munții, au aruncat viaduc-

se

„ușoară". Dar conștiința i-a dictat 
altceva. în 1947, odată cu pășirea 
în maturitate, a intrat 
miner.

E născut în 1929, 
greve de 
minerilor, 
omenesc, 
Faptul că 
acela, îți 
luntar impresia că e unul dintre

în viafa de

la Lupeni. Anul cînd 
în loc de un trai mai 
li s-au dat gloanțe... 
el s-a născut în anul 
impune aproape invo-

trăit-o, așa cum se imprimase pe 
totdeauna în sufletul acestuia : 
de-o parte — mulțimea flămîndă, 
stoarsă de puteri dar neîngenun- 
chiată ; de alta — administrația, 
și-n urma administrației — armata, 
ochii reci ai

Neștearsă 
suflet făptura 
despre care 
niciodată să

Era un tînăr de seama lor.

țevilor de pușcă...
li se păstrează în 
unui vecin de-al lor, 
tatăl nu contenea 
le povestească.

mine...
Simple și nobile vorbe. 
Tunetul n-a zăbovit... 
Simplă și nobilă moarte.

★
a chemarea partidului,

nerii, detașament încercat 
a| clasei muncitoare, 

ridicat cu hotărîre împotriva 
ploatării, pentru ca silnicia și 
zeria să fie curmate pentru 
deauna. Iar lupta lor nu a fost 
zadarnică. în Valea Jiului țin acum 
de preistorie o mulțime 
cruri...

Tatăl 
în mină

Oare 
care mina în 1914 caii orbi prin 
galeriile Lupenilor, își închipuia că

lui Huszti Ștefan 
la 9 ani.
copilul acela

s-au 
ex- 
mi- 
tof-

de lu-

a intrat

plăpînd,

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La Brașov în cvartalul 
„Partizanul Roșu“ se constru
iește un cinematograf cu 800 
de locuri prevăzut cu ecran 
panoramic și sunet stereofonic. 
La Covasna a început con
strucția unui cinematograf 
modern cu o capacitate de 300 
de locuri.

în ultimii ani, în orașele și 
satele regiunii Brașov au fost 
construite numeroase cinema
tografe, iar cele existente au 
fost dotate cu aparate moder
ne de proiecție. O statistică a 
anului 1938 arată că în satele 
și comunele situate pe terito
riul actualei regiuni nu exista 
nici un cinematograf. Astăzi 
în regiune funcționează 223 
cinematografe, din care 192 
la sate. în cătunele mai înde
părtate, unde încă nu există 
cinematografe, poposesc 
fiecare săptămînă cele 7 
vane ale întreprinderii 
matografice regionale.

Numărul spectatorilor 
nematografe a crescut în re
giune de la 4.200.000 în 1948, 
la aproape 10 milioane în pri
mele 10 luni ale acestui an.

în 
cara* 
cine-

la ti

(Agerpres)



VICTOR PETRESCU 
Birlad.

Din proprie experiență ai 
observat că cunoștințele teo
retice precum și cele practice 
căpătate în școala profesiona
lă îți sînt de un mare folos. 
Dar nu te poți opri aici. Viața 
practică îți pune în față o di
versitate de probleme, una 
mai complexă decît alta, pen
tru rezolvarea cărora este ne
cesar să ai cunoștințe mai te
meinice, să-ți însușești o ade
vărată cultură tehnică. De 
aceea este și interesul dumi- 
tale cît și al celorlalți colegi, 
despre care ne scrii, să vă 
străduiți să vă îmbogățiți con
tinuu cunoștințele profesiona
le. în acest scop, ia legătura 
cu organizația U.T.M. din 
uzină care, în colabora
re cu comitetul de întreprin
dere, organizează cursuri de 

j ridicare a calificării, la care 
I predau ingineri și tehnicieni 
cu o bogată pregătire de spe
cialitate.

înscrie-te și dumneata la a- 
ceste cursuri și frecventea- 
ză-Ie cu regularitate. Te mai 
sfătuim să ții o permanentă 
legătură cu cabinetul tehnic, 
care-ți poate recomanda căr
țile de specialitate pe care tre
buie să le studiezi

SIMION BRATESCU 
Turnu Severin.

Piatra Craiului este unul din 
cele mai frumoase locuri tu
ristice ale patriei. Masivul se 
remarcă prin frumusețea na
turii, fauna și flora lui ca
racteristică. Astfel pe versan
tul apusean al masivului, în 
afară de floarea de colț, bu
jorii de munte crește și renu
mita garofiță a Pietrei Craiu
lui.

Fauna se face remarcată 
prin prezența caprelor negre, 
a cocoșilor și găinușelor de 
munte, iar în zona de pădure 
se găsesc mistreți și urși.

Iarna, vizitarea Pietrei Cra
iului este mai puțin posibilă, 
exceptînd regiunea de sud, 
unde se poate schia. Este in
dicat ca drumurile de iarnă 
din Piatra Craiului, în afară 
de cele de acces 1„ Ț" 
Forii, sau Curmătura, să 
încercate de turiști cu expe
riență, dotați cu material teh
nic.

Singurele drumuri accesibi-

la Plaiul 
fie

i

oraor :

C. VALERIA

căminul, 
termină în 
de fîn. co

Bălcescu 
G. Coșbuc

educative, cu conținut bogat, 
în forme atractive, tinerești, 
comitetul U.T.M. are datoria 
să se preocupe cu toată răs
punderea.

(sala Palatului
20 : Drag mi

VĂ MULȚUMIM
PENTRU INVITAȚIE Cea mai fericita zi din viata mea —

— a 
m-au

Dar trebuie sâ te 
în plicspune tînărul Petre Nedelcu 

iost ziua în care comuniștii 
primit în rîndurile lor.

intrebările concursului fulger nu sint atit de grele, 
gindești bine înainte de-a pune răspunsul

agitație. Programul ei,

el, sper că
rîsul 

fețele, 
tinăr 

briga-

din sală cere cuvintul. Urcă 
pe scenă, lingă orchestra care 
se oprește cîteva clipe. Este 

secretarul 
de la sec-

In fața scenei, tinerii urmăresc cu aceeași emoție, ca și concurenții, lucrările juriului ; 
cine va cîștiga concursul ?

l eși toate zilele 
sint ale tineretu
lui nostru, prin 
muncă, prin învă
țătură, prin tot

J ceea ce face ca 
ziua de azi să fie mai fru
moasă decît ziua de ieri, iar 
cea de mîine să strălucească 
din plin, așa cum ne învață 
cei care au dat un sens înăl
țător întregii noastre vieți — 
comuniștii — sint totuși zile 
pe care ne place să le numim 
„ale tineretului". De ce 1 Poa
te pentru freamătul lor deo
sebit, pentru energia concen
trată în acele activități poli
tice, culturale și educative 
care-i ajută pe oamenii tineri 
să vadă mereu mai departe, să 
muncească și să trăiască în 
așa fel îneît să poată spune la 
sfârșitul fiecărei zile : da, tră
iesc și muncesc după legile so
cialismului, ale frumosului! 

Așa mă gândeam, așa eram 
îndemnat să o fac, la o astfel 
de „zi a tineretului" de la 
Uzinele „23 August" din Capi
tală.

Era joi după masă, la Casa 
de cultură a tineretului din 
raionul respectiv. Exact la 
ora anunțată, sala era arhipli
nă. Pe fețele tuturor se citea 
nerăbdarea, curiozitatea. Ceva 
mai tîrziu mi-am dat seama 
de ce. ti aștepta pe toți o după 
amiază deosebită. Prin ce ? Aș 
putea zice că prin buna ei 
organizare. Acțiuni bogate, 
variate, atractive. Despre 
semnificația lor, ca răspuns la 
propunerile șt dorințele tineri
lor de la „23 August", a vorbit 
într-o scurtă alocuțiune tova
rășul Traian Antip, secretarul 
comitetului U.T.M. pe uzină. 

le iarna sint de la 
la Plaiul Forii (semn 
bandă roșie) și de la 
la cabana Curmăturii 
iana Zănoaga (semn 
bandă galbenă).

Zărnești 
turistic: 
Zărnești 
prin po- 
turistic:

VICTOR GHINEA — Cluj.

Muzica instrumentală de ca
meră a cunoscut în decursul 
anilor o evoluție continuă. In 
veacul trecut, alături de piese 
de salon care purtau pecetea 
gustului epocii, alături de lu
crări de amploare de stil a- 
cademic, compozitori ca : Ci- 
prian Porumbescu, Eduard 
Caudella, Constantin Dumi
trescu au realizat primele 
creații instrumentale inspirate 
din folclor, îndeosebi din cel 
orășenesc.

O etapă hotărâtoare în dez
voltarea muzicii noastre de 
cameră o constituie creațiile 
lui George Enescu și ale com
pozitorilor din generațiile ur
mătoare. Fie că se inspiră di
rect din melosul popular, fie 
că preiau anumite elemente 
specifice acestuia, lucrări ca 
sonatele, suitele, lucrările des
tinate ansamblurilor de came
ră create în primele decenii 
ale veacului, ilustrează afișa
rea deplină a genului repre- 
zentînd totodată temelia pe 
care a înflorit, în condițiile 
noi, muzica noastră de cameră 
în zilele de după eliberare.

DANIEL CONSTANTINES- 
CU — Brăila.

Și

într-adevăr, este foarte plă
cut, atît pentru tine personal 
cît și pentru tovarășii tăi de 
muncă, să știi să cînți la un 
instrument muzical.

Deoarece cunoști, notele și 
ai cunoștințe elementare des
pre acordeon, nu este de loc 
greu să înveți să cînți bine. 
Trebuie însă să exersezi mai 
mult, sub conducerea unui 
profesor. Pentru aceasta în- 
scrie-te la școala populară de 
artă. Dacă n-ai aceasrtă posi
bilitate, atunci încadrează-te 
într-o echipă de artiști ama
tori din localitate. Numai 
printr-o muncă susținută 
perseverentă vei ajunge 
rezultatul dorit. Nu există nici 
un motiv de descurajare. Iți 
trebuie mai multă voință și 
hotărîre și rezultatele se vor 
vedea în curînd. Iți dorim 
succes I

Programul ? Iată-l, în sec
vențele iui succesive.

Mă uitam în sală și citeam 
in ochi bucuria luminoasă a 
tinerilor despre a căror con
tribuție la introducerea și per
fecționarea tehnicii noi le vor
bea unul dintre oamenii cei 
mai autorizați să o facă, in 
uzina lor, inginerul-șef Ale
xandru Ungur. Cifre, nume 
de oameni, probleme tehnice, 
inovații. In toate trăia îndem
nul ca fiecare tinăr să mun
cească mai bine, să se perfec
ționeze in meserie — să con
tribuie mai din plin la înfăp
tuirea sarcinilor pe care le-a 
pus Congresul al lll-lea al 
P.M.R. in fața fiecărei între
prinderi din industria noastră 
socialistă.

Sacadat, eu agitația pe care 
ți-o dă emoția, s-a auzit apoi 
in sală glasul lui Grigore 
Gheorghe. El este șeful brigă
zii de tineret de la secția 
montaj-motoare, căreia i s-a 
acordat înaltul titlu de briga
dă fruntașă. Uitați, zicea el 
cu modestie, așa ne străduim 
noi să muncim în brigadă, 
acestea sint problemele tehni
ce, științifice, culturale și 
sportive care ne preocupă. 
Vrem să fim în toate, după 
exemplul comuniștilor, buni 
tovarăși, frați adevărați. Toți 
învățăm. Trăim mai bine, mai 
frumos. Bine înțeles că eu 
transcriu aici telegrafic gîn- 
durile sale.

— Vă rog, tovarăși, să-mi 
dați voie să vă vorbesc pe 
scurt despre cel mai impor
tant eveniment din viața mea.

Cine adresa această rugă
minte sălii ? Care era cel mai 

i Verifică practic cunoștințele acumulate
Pentru o mai temeinică pre

gătire teoretică și practică a 
viitorilor maiștri silvicultori, 
conducerea Scolii tehnice de 
maiștri Năsăud, a luat măsu
rile necesare pentru o mal 
bună organizare a practicii 

i elevilor în producție. Astfel, 
. incepind din noul an școlar s-a 
organizat practica în așa fel, 
incit tinerii elevi să participe 
la toate lucrările prevăzute în 
calendarul muncilor silvice.

Datorită acestor măsuri, 
deși a trecuț puțin timp de la 
începerea noului an școlar, s-a 
reușit ca elevii-maiștri să par
ticipe la multe aplicații prac
tice legate de noțiunile teore
tice asimilate la orele de curs.

Cu ocazia practicii făcută 
la S.M.T.-Bistrița, elevii au 
studiat și au asimilat preți
oase cunoștințe privind folosi
rea utilajelor moderne desti
nate lucrărilor mecanizate în 
pepiniere, privind folosirea 
substanțelor chimice de în- 
grășarea solului și combate
rea dăunătorilor.

De asemenea, in zilele de 
practică făcută la Ocolul sil
vic Prundul Bîrgăului, elevii- 
maiștri au luat parte la di
verse lucrări in depozite de 
cherestea, pepiniere silvice, 
la acțiuni de îngrijirea fondu
lui de vinătoare și altele.

GEORGE PALAGE 
elev

---- •-----
Crește numărul 

abonaților I.R.E.B,
In Capitală s-au înregistrat 

in fiecare lună din acest an 
cite 1500—2000 de noi abonați 
ai întreprinderii regionale de 
electricitate. Datorită creșterii 
numărului de abonați, ca și 
utilizării in locuințele oameni
lor muncii a tot mai 
aparate electrocasnice, 
mul de curent electric 
întrebuințări casnice a 
in cele 10 luni din anul 
cu 11 la sută față de 
interval din anul trecut. Be
neficiind de reducerea tarife
lor la energie electrică — mă
sură stabilită in hotărârea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri din iulie 1961 — popu
lația Capitalei a plătit sume 
mai mici pentru curentul elec
tric consumat economisind 
astfel numai in lunile septem
brie și octombrie peste 4 mi
lioane lei. (Agerpres)

multe 
consu- 
pentru
sporit 
acesta 
același

deosebit moment din viața 
acestui om ?

Mulți din sală știu, dar și 
mai mulți nu-l cunoșteau bine 
pe utemistul Petre Nedelcu. 
Pentru aceștia mai ales se 
depăna limpede, cald, vocea 
tânărului de la tribună. Pe 
scurt, el își povestea viața, 
începută undeva intr-o fami
lie de oameni săraci, dintr-un 
sat de pe Argeș.

— De fiecare dată, spune el, 
tind am simțit că fac un pas 
nou, hotărîtor pentru viața 
mea, mi-au stat alături, mi-au 
acordat toată grija lor, comu
niștii. M-am străduit intot- 

Insemnări de la o reușită „Joie a tineretului" organizată 
la Uzinele „23 August"

deauna să nu le înșel încre
derea. Dar cea mai fericită zi 
din viața mea a fost aceea în 
care comuniștii m-au primit în 
rindurile lor.

Mulți tineri utemiști care 
aplaudau călduros au trăit a- 
ceastă fericire sau aspiră să o 
trăiască intr-o bună zi.

Cînd maistrul Gh. Radules
cu, de la secția vagoane, făcea 
precizarea: „E un băiat destoi
nic, îl cheamă Constantin Ra
dulescu, nu e nici un fel de 
neam cu mine, dar îl iubesc 
ca pe unul din copiii mei — și 
am 6 !“ — tinerii din sală aș
teptau, desigur cu și mai mare 
interes continuarea. Maistrul 
vorbea intr-adevăr ca despre 
un copil al său, față de care 
își manifestă dragostea părin-

Sfatul maistrului Ștefan Ghiulai de la I. F. Sighet esie întotdeauna folositor utemiștilor 
Gh. Lauric și Dumitru Pop la doborîrea corectă a arborilor.

Foto : AGERPRES

Căminele culturale în pragul iernii

Cu simț gospodăresc
Căminul cultural din cen

trul de comună Copal- 
nic-Mănăstur este cu

noscut nu numai in raionul 
Lăpuș dar și în regiune pen
tru activitățile bogate și va
riate ce se desfășoară aici.

Pentru ca in perioada de 
iarnă, tinerii și virstnicii sâ 
poată participa efectiv la ac
tivitatea căminului, colectivul 
de conducere în colaborare cu 
comitetul comunal U.T.M.. 
sub conducerea organizației

S intern în satul Chiribiș, 
raionul Marghita. Iată 
o casă mare. Prin porti

ța de lemn zărești o claie de 
fîn. Un cîine te întîmpină mî- 
rîind. Niște orătănii scormo
nesc prin ogradă. Liniște. 
Nici un semn nu-ți indică 
existența căminului cultural. 
Și totuși aici este

Ograda care se 
plin cîmp. căpița 
etnii azvirliți 13 
gfiiniip care se 
voie, ușile crăpate care și-au 
pierdut clanța — toate îți vor
besc despre gospodarul nepă
sător, Gospodarul, Octavian 
Silaghi. directorul căminului 
cultural, știe și el că vine 
iarna. Cum o așteaptă ?

— Vom avea și sobă de te- 

tească și severă, ca să mun
cească, să învețe mai bine.

Utemistul Constantin Rădu- 
lescu era de față. Asculta fe
ricit și emoționat.

Pentru el, pentru toți tinerii 
prezenți, gândurile pe care 
le-au rostit deschis, din toată 
inima, tovarășii lor mai vârst
nici sau mai tineri, in legătu
ră cu viața, cu munca lor, au 
constituit, desigur, nu numai 
o bucurie, ci și un îndemn, un 
prilej de învățătură.

De aceea, au ascultat totul 
cu atenție.

O scurtă pauză.
In fața cortinei apar, pe 

rând, cei mai buni membri ai 
cercului literar din uzină. își 
recită poeziile. După Gheor
ghe Chirculescu, autorul unor 
frumoase versuri închinate 
partidului, tinărul sudor Cul- 
ceca Florea desfășoară în cu
vinte pline de poezie imagini 
atit de familiare celor care-l 
ascultă. Versurile sale directe, 
înflăcărate, sint înmănunchiate 
sub titlul semnificativ : „Mun
citor și elev !“

Arta se simte aici la ea a- 
casă. Corul uzinelor interpre
tează cintece îndrăgite de toți 
muncitorii de la „23 August" : 
Măreț partid al clasei munci
toare, Țara mea, și altele.

Apoi, vine brigada artisii- 

de partid, se preocupă in a- 
ceste zile de întocmirea pla
nului de activitate pentru pe
rioada de iarnă. De asemenea 
s-au luat unele măsuri gospo
dărești ca : aprovizionarea cu 
lemne și tăiatul lor, unele 
mid reparații la geamuri și 
uși, vopsirea interioară și 
exterioară a pereților, curăți
rea dușumelelor, repararea 
sobelor de încălzit, curățirea 
curții și amenajarea pavaju
lui, la intrarea în cămin etc.

racotă. Vom avea și lemne. 
Sfatul comunal ne-a promis. 
Vom avea și decoruri. Vom 
avea și tablouri, fotomontaje, 
panouri...

Momentan pereții sînt goi. 
pustii, dînd întregii săli de 
festivități un aspect neprie
tenos.

— Vom avea și aparat de 
radio...

Momentan e în reparație.
Căminul va avea muite.

este neîngrijit, nepriraițer.
Sfatul popular comunal 

Tăuteu va trebui să se îngri
jească neîntîrziat de înzestra
rea căminului, cu toate cele 
necesare începerii activității 
de iarnă, iar directorul Octa
vian Silaghi, împreună cu co,- 

că de
inspirat din activitatea uzinei 

, și scris în parte de membrii 
cercului literar, se intitulează: 
„Tineri, cu zîmbetul pe buzei". 
Intr-adevăr, zîmbetele, 
se declanșează pe toate 
Poate ici-colo, cite un 
care a fost observat de 
dă că intirzie de la muncă, 
sau dansează fistichiu, nu se 
simte tocmai în largul său.

Prima parte a programului 
se încheie cu cîntecele prezen
tate de orchestra de muzică 
ușoară a radioteleviziunii și 
de cîțiva soliști ai Teatrului

satiric muzical „C. Tănase". 
Printre ei, Dorina Drăghici, 
Aida Moga, Luigi lonescu.

Nu cred însă că Dorina Dră
ghici a adus un aport educa
tiv „Joii tineretului", lăsîn- 
du-se cam repede convinsă de 
unele voci izolate spre a cînta 
desuetul și prea puțin educa
tivul „Manole, Manole, slăbi
ciunea mea".

Cred că 
comitetul 
ocupa cu 
muzicală 
a-i ajuta 
zică adevărată, frumusețea ei. 
de surogatele de prost gust.

După pauză, dans.
Perechile se simt fericite. 

La un moment dat, cineva

ar face foarte bine 
U.T.M. dacă s-ar 

atenție de educația 
a tinerilor pentru 

să deosebească mu-

Brigada de muncă .patriotică 
din comună, formată in pri
mul rind din utemiști își a- 
duce un aport însemnat la 
pregătirile ce se desfășoară la 
căminul cultural pentru 
iarnă.

în felul acesta se asigură ca 
zilele și serile de iarnă să fie 
petrecute în modul cel mai 
plăcut și instructiv la căminul 
cultural.

V. MOINEAGU

lectivul de conducere al cămi
nului cultural în loc să se 
mulțumească cu ce vor avea 
intr-un viitor apropiat sau în
depărtat ar fi bine să por
nească la lucru de pe acum.

Și organizația U.T.M. este 
răspunzătoare pentru actuala 
situație de la căminul cultu
ral. De felul în care lăcașul 
de cultură trebuie pregătit 
pentru a permite desfășurarea 

tinărul Ion Niță, 
comitetului U.T.M. 
ția motoare.

— Tovarăși, zice
n-aveți nimic împotrivă dacă 
voi dezvălui un secret. Zilele 
acestea, tinărul Marin Profir, 
din secția noastră, s-a căsăto
rit cu Mariana. In numele tu
turor tovarășilor de muncă, le 
urez fericire în viață și îm
plinirea tuturor visurilor. 
Mulți ani ! Aplauze și îndem
nuri : Să se urce pe scenă.

de 
fost 
Dar 

avut

Cei doi miri se urcă sfioși. 
Ion Niță îi îmbrățișează, ii 
felicită încăodată. Orchestra a- 
tacă un nou cîntec de dans și 
printre atitea alte perechi se 
rotesc, cu flori în mină, cei doi.

înainte ca programul 
dans să ia sfîrșit, a mai 
o singură întrerupere, 
ceva mai de durată. A 
loc un concurs fulger. La cele 
5 întrebări (referitoare la zbo
rurile cosmice ale lui Gagarin 
și Titov, la activitatea O.N.U., 
precum și la unele aspecte 
cultural-sportive din Uzinele 
„23 August") a răspuns mai 
bine, ciștigînd premiul I, tî
nărul Ion Cristea, de la sec
ția motoare. Premiile II-II1

La București

Conferință mîernațională privind 
„Fizica și tehnica reactorilor nucleari 

de cersstare“
Vineri dimineața s-au deschis 

la București lucrările Conferinței 
internaționale privind „Fizica și 
tehnica reaefori/or nucleari de cer
cetare", organizată de Institutul de 
fizică atomică a Academiei R.P. 
Romîne, în colaborare cu Institu
tul unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna.

La conferință se vor dezbate 
probleme legate de utilizarea op
timă a reactorilor cu uraniu îmbo
gățit și apă existenți în țările so
cialiste, precum și de dezvoltarea 
în viitor a cercetărilor care se rea
lizează cu ansamble subcritice și 
reactori de putere zero. Un alt 
grup de probleme din ordinea de 
zi a conferinței îl formează cele 
referitoare la utilizarea metodelor 
dinamice pentru studiul caracteris
ticilor materialelor nucleare, prin
tre care metoda sursei pulsate și 
a pilei oscilante.

La lucrările conferinței participă 
oameni de știință, specialiști 
domeniul reactorilor nucleari 
cercetare din țările socialiste, 
legațiile țărilor participante sînt 
conduse de : prof. R. S. Kortsfan- 
din, director adjunct al Institutu
lui de fizică din Sofia (R.P. Bul
garia) ; ing. Cen Vei-ging (R.P. 
Chineză) ; docent Trlifej Ladislaw 
(R.S. Cehoslovacă) ; ing. Vî Chun 
Von (R.P.D. Coreeană) ; prof. K. F. 
Alexander, șef de secție la Insti
tutul central de fizică nucleară 
Rossendorf (R.D. Germană) ; 
Aleksandrowicz, inginer șef al re
actorului din Varșovia (R.P. 
Iona) ; prof. Pal Lenard, membru 
corespondent al Academiei de $ti-

in 
de 

De-

din 
J.

Po-

O r
Teatre

Teatrul de Operă și Balet al 
xt.P.R., ora 19,30 : Rigoletto 
Teatrul de Stat de Operetă, 
ora 19,30: Eoecaceio; Teatrul 
Național ,.I. L. Caragiale", 
(sala Comedia), ora 19,30: Dis
cipolul diavolului; (sala Stu
dio) ora 15, Siciliana, ora 
19,30: Fiicele; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra (sala „Ma
tei Millo“) ora 19,30: Al 4-lea; 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru), ora 19,30: Cînd în
floresc migdalii; (sala Studio), 
ora 20: Băieții veseli ; Teatrul 
de Comedie, era 19,30: Mi se 
pare romantic; Teatrul Mun
citoresc C.F.R. Giulești, ora 
19,30: Flori vii; Teatrul Evre
iesc de Stat, ora 20: Mercadet; 
Teatrul pentru Tineret și Co
pii (sala C. Miile), ora 20 : 
Scrisori de dragoste ; (sala Li
bertatea) ora 18: Marțienii; 
Teatrul Țăndărică (sala Or- 
feu), ora 16: Cu Țăndărică la 
moși; (sala din Academiei), 
ora 16: Căluțul cocoșat ; An
samblul de 'Cintece și Dansuri 
al C.C.S.
R.P.R.). ora 
cinteeul și jocul.

dneniatografe
Ultimul meu tangou : Repu

blica. București, B. Dela- 
vraneea ; La începutul se
colului : 8 Martie, M. Gor
ki ; Vint de libertate : Pa
tria, I. C. Frimu, Gh. ,'Doja, 
„23 August"; Două, vieți seria a

„In vîrtejul 
dansului’4, du 
pă ce au fost 
felicitați de to
varăși și prie
teni, cei doi ti
neri proaspăt 
căsătoriți se 
simt parcă mai 

fericiți.

au revenit unor tineri de la 
secțiile vagoane și mecanică.

Pină cînd juriul a deliberat 
cîțiva tineri din sală au in
terpretat in aplauzele celor
lalți, cintece populare.

Era o atmosferă de voie 
bună, ca într-o mare familie 
în care oamenii își împărtă
șesc gândurile privitoare la 
viața lor, la munca tovarăși
lor din colectivul căruia apar
țin, se cunosc mai bine, se a- 
propie, se împrietenesc. Era 
o atmosferă cu adevărat tine
rească.

La sfîrșit, bineînțeles, regre
te că vremea a fugit atit de 
repede — dar mult mai multe 
bucurii că tinerii au avut o 
după masă plină, bogată în 

ințe a R.P. Ungare, director ad
junct științific al Institutului de cer
cetări nucleare (R.P. Ungară) ; 
prof. Vladimir Gonciarov, laureat 
al Premiului Lenin pentru construi
rea unor ;eactori atomici apă-apă, 
director adjunct al Institutului de 
energie atomică „I. V. Kurceatov" 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
(Uniunea Sovietică). Delegația țării 
noastre este condusă de acad. 
Horia Hulubei.

La ședința de deschidere au 
luat parte Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gie nucleară al Consiliului de Mi
niștri, acad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul Invățămîntului și Culturii, 
vicepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne, conducători ai unor insti
tute de cercetări științifice, acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R.P. Romîne, cadre di
dactice din învățămîntul superior.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gh. Gaston Marin.

în numele Institutului de fizică 
atomică participanții la conferință 
au fost salutați de acad. Horia Hu
lubei, directorul institutului. In 
continuare a luat cuvîntul prof. dr. 
Heinz Harwich, director adjunct 3I 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna.

A început apoi prezentarea co
municărilor științifice.

Lucrările Conferinței internațio
nale de fizică și tehnica reactori- 
lor nucleari de cercetare vor con
tinua pînă la 16 noiembrie.

(Agerpres)

II-a): Magheru: învierea: Vic
toria ; Pe urmele braconie
rului: V. Alecsandri, 16 Fe
bruarie ; IPînze purpurii : Saia 
Palatului R.P.R., Elena Pavel, 
înfrățirea între popoare; Com
presorul și vioara — Univer
siada : Lumina ; Cîineie din 
mlaștină : Central ; Cercetător 
tehnic — Glasurile pădurii — 
Salutări din Karlovy-Vary — 
Nigeria — Campionatele in
ternaționale studențești de 
gimnastică — Nile și Snap în 
concursul clinilor frumoși: 
Timpuri Noi ; Ciclu de fii ie 
pentru copii — dimineața. Ro
meo, Julieta și întunericul — 
după-amiază : 13 Septembrie ; 
Soarta unui ora : Tineretului; 
El Hakim : Cultural ; Carmen 
de la Ronda : V. Roaită, Mo
șilor, Donca Simo ; 
pică :A1. Popov ;
Grivița. 
gelul: C.
nirea, 
Nevski : 
ră

Dama de 
Evdochia: 

Munca ; Bufonul re- 
David; Cer Senin: U- 
Flacăra ; Alexandr 

Al. Sahia ; Zboa- 
cocorii : Arta ; Rapso

dia ucraineană: Miorița. Li
bertății, Drumul Serii ; Umbre 
albe : Popular, Volga, 30 De
cembrie ; Spectatori în ofsaid ;

atentă, btmieuțo ! 
Prichindelul : N 
Războiul vesel : _____ T___ ,
Din toamnă pină în primăvară 
și Ziua unei artiste: Olga 
Bancic; Aeroportul nu pri
mește : I. L. Caragiale.

acțiuni educative și distrac
tive.

Comitetelor U.T.M, și sindi
cale de la Uzinele „23 August" 
trebuie să le mulțumească, in 
primul rină, tinerii pentru a- 
ceastă după-amiază de neui
tat.

Asemenea acțiuni bine or
ganizate, pe baza unor con
sultări cu tineretul, cu activul 
cultural din uzină, duc întot
deauna la dezvoltarea și sta
tornicirea tradițiilor frumoase, 
la lărgirea cîmpului de acti
vitate politico-educa.tivă a or
ganizațiilor U.T.M.

Așteptăm invitații și din 
alte părți. Pină una alta vă 
mulțumim !

ION BRAD



Cînd adunarea de alegeri 
nu este temeinic 

pregătită
eși foarte tinără, 
gospodăria agricolă 
colectivă „13 De
cembrie 1918“ din 
comuna Slobozia—• 
Giurgiu este o uni

tate economică puternică, în pli
nă înflorire. In acest prim an de 
existență al gospodăriei, colecti
viștii au obținut însemnate succe
se în cultivarea griului, porumbu
lui, a sfeclei de zahăr, la grădina 
de zarzavat. Buni gospodari, co
lectiviștii și-au ridicat de pe acum 
importante construcții : 4 grajduri 
capabile să adăpostească 400 de 
vite, o remiză, un atelier de fie
rărie și în curînd vor fi gata două 
pătule. Urmînd indicațiile Plenarei 
C.C. al P.ZvA.R. din 30 iunie—1 iu
lie a.c., colectiviștii și-au propus 
ca în anul care vine să dezvolte 
ramurile de producție aducătoare 
de mari venituri cum ar fi crește
rea animalelor, a păsărilor, gră
dina de zarzavat. Gospodăria co
lectivă oferă colectiviștilor vîrst- 
nici și tineri un vast cîmp de ac
tivitate, pentru continua ei dez
voltare, pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și animale.

Acest lucru a fost scos în evi
dență cu prilejul adunării genera
le a organizației U.T.M. de dara 
de seamă și alegerea noului co
mitet, care a avut loc recent. Da
rea de seamă și unii vorbitori au 
evidențiat tinerii colectiviști care 
și-au îndeplinit cu conștiinciozitate 
sarcinile încredințate, dind numai 
lucrări de calitate.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. au rolul de a 
analiza multilateral activitatea e- 
ducativă desfășurată în direcția 
formării conștiinței politice a ti
nerilor colectiviști, pentru mobili
zarea lor la îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid în direcția în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor agricole colective. 
In cadrul lor trebuie ca, pornind 
de la realizările obținute, de la 
criticarea neajunsurilor și a lipsu
rilor ex sren-e in muncă, să se 
•aci o'OpsX'er- z-e-v-j Tmcunătă’»- 
-ee n * -or a ®c* ■ po *co- 
e-S- c»'«e a crș*-ca-* U.T-M. 
reseecr-vs. oăcar»
scvs că e 9-
cj-zz e =« cazi =* GAC. 
S ocoz a n-a coraapues eces-cr 
cerințe.

Nici darea de seamă, nic ce. 
cîțiva utemișfi care au '-at cu- 
vîntul n-au reușit să ana. teze pro
bleme e eser; se c .n aer • -are» 
ega'*--- e v.TJtA Să -♦ -cx ne 
asupra c^orve d e aces*e zr oC“e-ne. 
In epunre s-a sat» că oes 
u*e*- șr au r-v*c* o-e r» gos» 
poaâ-e —a- sW oes'. -ne- co- 
lectrv ști :a-e au os* -eră- de 
s'aoă ca' -ase care nu »u respec at 
rege e agrotehnice- In urna unor 
tineri ca Florea Pîrjo ea, Nicu Bă
lan au trebuit să meargă alți co
lectiviști la prășitul florii-soare- 
lui precum și la alte lucrări de 
întreținere a culturilor pentru că 
ei nu și-au făcut datoria. In sec
torul zootehnic nu lucrează nici 
un tînăr, deși conducerea gospo
dăriei a apelat la unii tineri să 
muncească ca îngrijitori de ani
male.

Felul în care muncesc tinerii, 
educarea dragostei față de gos
podăria lor colectivă, a răspunde
rii pentru sarcinile încredințate, 
trebuie să stea în permanență în 
atenția organizației U.T.M. In 
adunarea de alegeri utemiștii ar 
fi trebuit să critice comitetul

cutate în cadrul adunărilor gene
rale, pentru că n-au fost folosite 
în același scop mijloacele muncii 
cultural artistice. Faptul că au 
fost pomenite doar aceste neajun
suri, că n-au fost criticați membrii 
comitetului care s-au făcut în pri
mul rînd vinovați de ele și nu 
s-au făcut propuneri pentru viitor, 
a imprimat adunării un caracter 
neanalitic, lipsit de combativitate.

Din adunare a reieșit că un 
slab interes a manifestat co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. și pentru felul în care ti
nerii colectiviști își însușesc cu
noștințele agrozootehnice ; cursu
rile organizate anul trecut au fost 
frecventate de puțini tineri, nu 
<s-a urmărit dacă aceștia își însu
șesc și aplică în viață cele învă
țate. Nici tovarășa Elena Anghel, 
inginera gospodăriei, nici alți ute- 
miști n-au criticat comitetul orga
nizației de bază pentru slabul in
teres manifestat față de felul în 
care-și ridică tinerii nivelul profe
sional, n-au vorbit în cuvîntul lor 
despre rolul pe care trebuie să-l 
joace organizația U.T.M. în mobi
lizarea tinerilor la o activitate sus
ținută pentru îmbogățirea cunoștin
țelor agrozootehnice, despre sarci
nile pe care le pune recenta ple
nară a C.C. al U.T.M. în această 
direcție.

Care sint cauzele pentru care 
adunarea n-a reușit să analizeze 
activitatea desfășurată de organi
zația U.T.M. în anul care s-a 
scurs ? Principala cauză stă în 
superficialitatea cu care a fost 
pregătită. Darea de seamă a fost 
întocmită aproape în întregime de 
tovarășul Nicolae Almășanu, fos
tul secretar al organizației de ba
ză U.T.M. El n-a antrenat mem
brii comitetului, un colectiv larg 
de utemiști la alcătuirea dării de 
seamă. Din această cauză, precum 
și a faptului că tov. Almășanu, 
nu cunoaște îndeajuns munca ti
nerilor colectiviști, au făcuf ca da
rea de seamă să fie superficial în
tocmită, să nu ofere o bază te
meinică pentru discuții în adunare.

De asemenea, utemiștii n-au 
fost anunțați că vor avea adunare 
pentru darea de seamă și alegeri 
cu cel puțin cinci zile înainte 
de ținerea ei, așa cum trebuia 
făcut. Mobilizați !n pripă, ei 
n-au putut veni la adunare bine | 
pregătiți, pentru a ridica cele mai I 
importante prob:eme din acirvita- ! 
tea organizației !or de bază.

cr nc pe e în o*e va rrov s£-s 
îndrepte a-er** a orgama* a 'J TJK. 
pentru educarea po ’că a ute- 
miștilor ți tnenior. penrry moo- 
1 zarea iar ac*-vâ ta corso «area 
ocs»x«afc er arx ooiiac*me- E- 
v'deer nai «a oe a» a&enwnoa 
euaor peaaoereac avea sieve e ar- 
riw»—C > Pe secă JlTJM da
GAG S oocc a ; Oacă co-'e-. 
orățănesc U.TJA ar fi acsrdar a j 
rmp ajutorul necesar aceste- or
ganizații de bază, adunarea gene
rală de alegeri ar fi constituit un 
prilej de analiză profundă a mun
cii de pînă acum, de îmbunătă
țire a activității politico-educative 
pe care organizația U.T.M. trebuie 
să o desfășoare în rîndurile tine
rilor colectiviști.

Cu toate lipsurile sale, este un 
merit al adunării că a ales un co
mitet al organizației de bază for
mat din tineri colectiviști vred
nici, care se bucură de multă au
toritate și prestigiu. In funcția de 
secretar al comitetului organizației 
de bază U.T.M. a fost ales tînă- 
rul candidat de partid Leonida 
Cîrjaliu, brigadier în gospodărie.

MARIETA VIDRAȘCU

U.T.M. pentru că n-a inițiat activi
tăți care să ducă la creșterea 
conștiinței colectiviste a tineri
lor. Ei ar fi trebuit să critice 
membrii comitetului pentru că a- 
semenea probleme n-au fost dis-

Televiziunea și cinemato
grafia cru devenit ajutoare 
prețioase în însușirea ma
teriei de către studenți. 
Dr. Gheorghe Cîrnu, de la 
Spitalul din B-dul 1 Mai 
din Capitală, explică unui 
grup de studenți imaginea 

televizată.
Foto : AGERPRES

Recepție
Vineri, însărcinatul cu afa

ceri ad-interim al Suediei la 
București, Olof Landenius, a 
oferit o recepție cu prilejul 
zilei de naștere a M. S. Rege
lui Suediei.

Au participat Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, Mihail 
Ralea, membru al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului, conducători 
ai unor instituții centrale, 
funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Comerțului, per
sonalități ale vieții culturale.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a nașterii dv, vă trimi
tem salutul nostru afectuos și frățesc.

Lupta dusă de dv în serviciul clasei muncitoare și al po
porului romîn pentru eliberarea țării de sub stăpânirea 
claselor reacționare și a ocupanților hitleriști, opera îndepli
nită de P.M.R. în acești ani pentru a face ca Romînia să avanseze 
pe calea construirii socialismului, v-au făcut să binemeritați 
stima profundă a comuniștilor și a muncitorilor italieni.

în numele legăturilor frățești care ne leagă de dv în lupta 
comună pentru pace și socialism, vă doresc ani mulți de viață 
pentru continuarea fericită a muncii dv.

PALMIRO TOGLIATTI

Concerte - lecții 
pentru elevi

Cîțiva țineri în jurul unui 
magnetofon — iată o ima
gine des întîlnită în anii 

din urmă în cluburile marilor uzi
ne, la căminele culturale, la ca
sele de cultură, în sălile de curs 
ale școlilor sau facultăților.

Mii, zeci de mii de fineri își 
dăruiesc parte din forțele lor în
țelegerii înălțătoarelor mesaje cu
prinse de marii compozitori ai lu
mii în paginile operelor, simfo
niilor, sonatelor, suitelor.

Dar oricît de îmbietoare ar fi 
sunetele, limbajul muzical ca și 
oricare limbă, are legi'e sale, ele
mentele sale constitutive pe care

întreprinderea textilă de tricotaje din raionul „Tudor Vla- 
mirescu“ din Capitală. în fotografie ; Utemistele Elena 
Cristescu și Floarea Dobre discută despre calitatea trico

tului executat.
Foto : AGERPRES

trebuie să le cunoști în profun
zime pentru a putea realmente în
țelege muzica. Alături de aceste e- 
lemente „gramaticale", aceluia care 
vrea să se apropie de como- e 
muzicii îi mai sînt necesare o 
sumedenie de cunoștințe de isto
rie a muzicii, o serie întreagă de 
coordonate indispensabile înțele- | 
gerii vieții și creației marilor com- I 
pozifori.

Venind în sprijinul finerilor dor
nici să-și lărgească orizontul de 
cultură generală, să soarbă noi 
cunoștințe din tezaurul muzicii j 
universale, Filarmonica de Stat 
„George Enescu" a organizat prin- ; 
tre alte acțiuni un interesant ciclu 
de concerte-lecțu pentru elevii ■ 
școlilor medii din Capitală in care 
lectorii Filarmonicii prezintă „Pa
gini din creația marilor compo
zitori"

însoțite de o suită întreagă de 
exemplificări, pe benzi de mag
netofon sau susținute de soliști ai 
Filarmonicii, concerte e-iecțn vor 1 
da posibilitatea elevilor bucureș- 1 
teni să cunoască în decursul aces
tei stagiuni, cîteva momente din 
viața și creația unora din marii 
artiști ai lumii : Bach, Haendel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schu
bert, Schumann, compozitorii „gru
pului celor 5", Ceaikovski, Enescu.

L S.

Concertul orchestrei 
de studio

a Radioteleviziunii la 
Uzinele „21 Decembrie’ 

din Capitală
Vineri după-amiază, in sala 

de festivități a Uzinelor „21 
Decembrie" din Capitală, or
chestra de studio a Radiote
leviziunii a prezentat în fața 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la aceste uzi
ne un concert simfonic popu
lar.

Și-au dat concursul soliștii 
Elena Simionescu, Elena Cot- 
rubaș și Ladislau Konya, 
laureați ai celui de-al II-lea 
Concurs Internațional „Geor
ge Enescu “.

Sub conducerea dirijorului 
Constantin Bobescu, artist e- 
merit al R. P. Romîne, au 
fost interpretate arii din ope
re și prelucrări din folclorul 
nostru, lucrări simfonice de 
compozitori romîni și străini.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

odată, peste ani, fiul său va ajun
ge inginer la aceeași mină ?

Totuși, așa s-a întîmplat.
Față în fajă cu preistoria, cu 

mijloacele tehnice rudimentare ce 
făceau din om o vifă de muncă, 
tînărul inginer Huszti Stefan, ridi
cat dintre mineri (a lucrat cîiva 
timp cot la cot cu tată-său), e 
astăzi un luptător neobosit pentru 
introducerea tehnicii noi, a mași
nilor de abataj, a armăturilor me
talice.

Legătura cu minerii dintre care 
s-a ridicat contribuie ca metodele 
și acțiunile preconizate de el să 
nu dea niciodată greș.

Așa s-a întîmplat, de pildă, cînd 
a trebuit să găsească o metodă 
optimă pentru exploatarea stratu
lui 13 (bloc 7), unde rezultatele 
nu erau mulțumitoare.

După studierea atentă a date
lor tehnice și după consfătuirea 
cu cîțiva mineri experimentați 
(Fazekaș Adalbert, Sălceanu Petre 
și alții), tînărul inginer, ca în afî- 
tea rînduri, a obținut nu numai o 
rezolvare tehnică avantajoasă (6 
tone pe post, față de randamentul 
mediu anterior : 2.59 f.p.) ci, tot
odată, o mai mare încredere în 
'orțele sale, un elan sporit în 
lupta pentru ușurarea efortului fi
zic în abataj.

Prin asemenea oameni, ca tînă
rul inginer Huszti și tovarășii săi, 
extracția accelerată a cărbunelui 
încetează de a mai fi simplă ma
gie. Ea devine operă conștientă 
și — prin imboldul ce o generea
ză — contemporană, comunistă.

★

Universitatea cărbunelui ara 
două sedii.

Unul — pe prelungirile 
îndepărtate ale Paringului, dea
supra Pelroșan or : Insri'utul. Ce
lălalt — pretutindeni în Valea Jiu
lui, de la Cimpa la Cîmpul lui 
Neag.

Urcăm scările Institutului.
O clădire spațioasă, cu zeci de 

laboratoare șî amfiteatre... 1.190 
de studenți. Un procent însemnat 
— burs'eri ai întreprinderilor mi
niere, foști mineri și maiștri.

începătorii in ale mineritului, 
absolvenți ai școlilor medii, mare 
parte bursieri, nu se lasă nici ei 
mai prejos. După primul an de 
studii, consacrat practicii, fiecare 
începe să se considere miner 
„bătrin".

înființat în 1948. Institutul a dat 
an de an promoții tot mai bine 
pregătite. Din rîndurile lor s-au 
ridicat tinere cadre de bază. Ab
solvenții Nicolae Nicorici, Emil 
Muru și alții sint astăzi șefi ai 
unor importante exploatări carbo
nifere. De altfel, 90 la sută dintre 
inginerii Văii Jiului și-au însușit 
cultura tehnică la Petroșani. Insti
tutul de mine e pepiniera mirifică 
in care își au geneza inițiative, 
studii și cercetări.

Problemele tehnice ce preocupă 
îndeosebi pe studenți sint pro
bleme practice ale unităților unde 
au muncit sau vor munci. !n cercu
rile științifice ei studiază proble
me privitoare la automatizarea 
unor instalații, la mecanizarea di
verselor operații, la îmbunătățirea 
calității cărbunelui și reducerea 
procentului de cenușă, la proprie
tățile fizico-mecanice ale rocilor 
din abataj. Nifescu Traian sau Ca- 
targiu Eremia, de la Facultatea de 
mine, Voicu Ion, de la Electro
mecanică, dovedesc de pe acum 
aptitudini în organizarea procese
lor tehnice, în lupta pentru o teh
nică avansată.

De mare folos pentru lărgirea 
orizontului științific, pentru cu
noașterea tehnicii miniere și a 
procedeelor avansate de extrac
ție, sînt schimburile de experien
ță, devenite tradiționale, cu in
stitute similare din țări socialiste. 
Prin vizite și schimb reciproc de 
documentație și experiență, stu
denții din Valea Jiului au stabilit 
rodnice legături cu colegii lor de 
la Institutele de Mine din Moscova 
și Leningrad, de la Academia de 
Mine din Cracovia, de la Școala 
Superioară de Mine din Ostrava...

La Institut învață aproape 1.200 
de tineri. De zece ori mai mulți 
învață la licee serale, la școli pro
fesionale și de maiștri, la cursuri 
de ridicare a calificării, în abataj.

La Uricani, la Lupeni, la Vulcan, 
la Petrila sau Lonea am văzut că
tre seară zeci de pilcuri de tineri 
cu mape sub braț, discutînd cu

ea
aprindere. Pentru ei timpul e atit 
de prejios încit și drumul spre 
liceu îi parcurg repetînd o lecfie, 
un exercițiu, un rezumat...

Departe de a-i copleși, orele de 
muncă le creează o și mai mare 
sete de frumos, de cultură. Din
tre ei se vor ridica fruntași, ino
vatori.

lată-l pe Hajdu Ștefan, fiul bă- 
trînului miner Hajdu luliu. Are 23 
de ani și e strungar la Mina Pe
trila, dar pofi fi sigur că va căuta 
să învețe și mai departe mecanica 
(liceul îl are). Va fi poate un ta
lentat promotor al mecanizării și 
automatizării.

★

Cărbunii ies din adîncuri pregS- 
fiji pentru zbor. Ne-o spun nu nu
mai întrebuințările lui. Descătu- 
șînd generoase izvoare de calorii 
în arderi de mare utilitate, cărbu
nii relevă suflet și pasiune cîte 
s-au investit în momentul des
prinderii lor din încremenire. Pe 
fiecare cărbune parcă ard aceleași 
inscripții ce puteau fi citite cu cî
teva zile în urmă pe cite o tablă 
în toată Valea Jiului :

Lonea 108,2% 
Petrila 106,3% 
Aninoasa 100,9% 
Vulcan 102,6% 
Lupeni 105,4% 
Uricani 115,7%.

In Valea Jiului, străduințele 
minerilor se află susținute, 
ca intr-o balanță tainică și 

revelatoare, de constelația faptelor 
și amănuntelor care le realizează 
viața intimă, o viafă în care va
lențele sufletești și abundența 
mijloacelor de trai se comoletea- 
ză armonios.

Cînd se întoarce spre casă, mi
nerul aduce alor lui dovada unei 
izbînzi.

Izbîndă care, pe lingă mîndria 
de a contribui la înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid, îi oferă 
minerului, neîntrerupt, nu o simplă 
retribuție — ci sinteza mijloacelor 
care îi înlesnesc o viață tot mai 
îmbelșugată, un confort si un ori
zont cultural pe măsura muncii 
sale.

Prin grija partidului, minerilor li 
se asigură o viață fără griji și 
nevoi, dreaptă răsplată a muncii. 
De la vagonetar pînă la miner, 
lucrătorii din abataje aduc lunar 
în casă între 1.500 și 3.000 lei, 
sau chiar mai mult. La aceasta se 
adaugă asistenta socială gratuită, 
concediile, pensiile, posibilitățile 
de învățătură, de culturalizare, lo
cuințele confortabile și spațioase...

Dar adevăratul izvor al fericirii 
nu se află numai în abundentă.

Demnitatea muncii libere, min- 
dria de a fi miner sînt puncte a- 
propiate de locul acestui izvor.

Deși cîșfigul fiecăruia dintre ei 
ar îngădui întregii familii o 
viață îndestulată, mulji lucrători 
ai adîncurilor nu le-au impus so
liilor „să rămînă acasă".

E semnul unei adinei înțelegeri.
Cînd Banjă Dumitru, de pildă, 

se întoarce din galeriile Lupeni- 
lor, el ascultă aproape cu un fir 
de emojie spusele soției sale, Ana, 
desnre munca la uzina textilă, 
unde e filatoare, despre bucuriile 
și preocupările ei de fiecare zi.

Cîf ei au lucrat în mină sau la 
uzină, copilul lor s-a jucat voios, 
la cămin. Cînd, seară de seară, se 
regăsesc cu tofii acasă, bucuria lor 
are ceva deosebit, ca o undă de 
plinătate.

O undă de plinătate — pornind 
nu doar dinspre mobila modernă, 
dinspre covoarele sau radioul pe 
care și le-au cumpărat de curînd, 
nici chiar dinspre casa părinților 
pe care îi ajută acum la bătrî- 
nețe, — ci din izvoare cu mult 
mai adînri.

O undă de plinătate care, unind 
armonios aceste coordonate, 
vorbește deopotrivă despre stră
duința lor de a fi fruntași, despre 
pasiunea cu care își îndeplinesc 
misiunea de oameni ai timpului 
nostru, de comuniști.

*

Sub privirile unor asemenea 
oameni, cărbunele trăiește 

o neîncetată mișcare. Din 
culcușul milenar, el este îmbiat 
neîntrerupt spre lumina soarelui, 
să-și descătușeze energia, să ne 
dea fot ce are în el : căldură, lu
mină, entuziasm.

Așezată pe unul din brafele Jiu
lui, cere cărbune puternica termo
centrală a Paroșenilor.

Cer cărbune Hunedoara și Că- 
lanul.

Cer cărbune locomotivele, ca- 
zanele caloriferelor.

Hrană esențială a electricității, 
a fontei, a vitezei, a căldurii din 
noile apartamente, cărbunele e 
urmărit cu îndărătnicie la sute de 
metri sub pămînt, e ademenit cu 
astralita și picamerul și silit să lu
nece fără odihnă spre țintele sale 
firești...

In Valea Jiului, se află împie
trită din vremuri o splendidă pa
săre neagră, peste care mările 
Sudului au sunat lenevoase și 
munții s-au prăvălit în dezordine.

Pasărea neaqră a Văii Jiului nu 
e cenușă, și trăiești cu emof'e su
poziția că într-o zi ea ar putea 
să scuture 2—300 de metri de 
stei de deasupra și să {îșnească 
cu aripi majestuoase dintre Pa
ring și Retezat, purtînd sub slavă 
— ca pe un colb cizelat — mul
țimea de case, de blocuri, de 
parcuri și străzi...

Nici o mină sub plan ! Nici un 
angajament nerespectat I Mii de 
tone de cărbune de cea mai bună 
calitate I

întrecerea socialistă, în care sînt 
antrenate sute de brigăzi de pro
ducție, aduce cea mai înălțătoare 
laudă muncii libere a minerilor, 
muncii lor pentru colectivitate, 
pentru patria socialistă.

Odată desprins din culcuș, căr
bunele devine mobil, alunecînd 
la întîlnirea cu aerul și soarele 
pe palme de screper, în rîuri de 
vagonefe, pe mătănii de funicu
lar, în scurgerea fără odihnă a 
benzii rulante.

E o curqere neîntreruptă, o 
alergare supusă și parcă o aspi- 
rafie nerostită spre puritate și in
candescentă.

Cărbunele fuge neîncetat. Mai 
întîi să scape de strtnsoarea 
și întunericul subteranelor. După 
aceea, își scutură cîtimea de steril 
cuibărită în penele negre. Întîl- 
nindu-se cu apele Jiului, își spală 
cele din urmă rămășițe de colb. 
Apoi se împarte pe sorturi și di
recții...

Defilînd prin gara de la Petro
șani, miile de vagoane eu cărbu
ne dau onorul perspectivelor 
dezvoltării industriei extractive în 
următorii șase ani, așa cum reios 
din Directivele celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. :

Producție de cărbune : 136 la 
sută față de anul 1960.

Productivitatea muncii : 130 la 
sură.

încărcare mecanizată în galerii : 
686 la sută.

Producție extrasă mecanizat : 
440 la sută...

...Vor fi ani in care pe Valea 
Jiului se vor deschide mine noi : 
Dîrja, Livezeni, Cîmpul lui Neag, 
adevărate minuni ale tehnicii.

Vor fi ani în care, așa cum de 
decenii visează minerul, și cum 
hofărîrile partidului prefigurează 
cu clarifate, în sprijinul brațelor 
omenești vor continua să vină tot 
mai multe mașini de mare randa
ment.

Vor fi ani in care emblemelor 
culturii, civilizației și bunului trai, 
apărute în ultimii ani pe Valea 
Jiului (institut de mine, teatru de 
stat, cinematografe, cluburi, școli 
populare de artă, licee, cvartale, 
piețe, restaurante etc), li se vor 
alătura altele noi, tot mai fru
moase, tot mai impunătoare.

Vor fi ani care vor aduce o ri
dicare continuă a nivelului de trai 
al minerilor. Noi corole ale arhi
tecturii, ale culturii și ale bunu
lui trai vor împodobi și vor îm- 
belșuga pe mai departe tinerele 
lor orașe miniere, apărute lingă 
vechile sate de „roboti ai adincu- 
rilor“.

Sînt realități ale viitorului, ale 
căror temelii sa află împlîntate 
temeinic în viata de azi a Văii 
Jiului.

Cărbunele, în curgere neîntre
ruptă prin țară, întruchipează un 
memento luminos al locurilor de 
unde vine.

El vorbește despre o nouă 
demnitate a minerilor. In anii 
noștri, cea mai trudnică muncă a 
devenit și cea mai stimată și mai 
răsplătită.

Acolo unde ajunge, cărbunele 
Văii Jiului vorbește despre munca, 
despre voința de a învinge a unor 
oameni ce-și aduc un aport de 
bază la făurirea socialismului

Miner — cuvînt luminos și 
demn !

Omului acesta i-am stimat tăria 
brațelor și iscusința. Acum îi pre
țuim încrederea în socialism, tena
citatea, puterea de dăruire.

In simplitatea și mărejia lui, 
cărbunele vorbește despre biruin
ța minerilor asupra adîncimilcr 
pline de capcana și tenebre, de
spre eforturile lor de a asigura 
dezvoltării patriei un puternic flux 
de energie.

Cărbunele ajunge pretutindeni 
ca opera unei intense jaasiuni și 
încordări. Ca un mare exemplu de 
entuziasm.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a Republicii 
Populare Romîne va acor
da depunătorilor pe obli
gațiuni C.E.C., în plus, in 
afara câștigurilor obișnuite 
în bani, și cîștiguri in 
obiecte ca :

- MOTOCILETE
- TELEVIZOARE
- APARATE DE RADIO
- MOBILĂ-DORMITOARE
- FRIGIDERE
- MAȘINI DE CUSUT ș. a. 
precum și EXCURSII IN

STRĂINĂTATE

Aceste cîștiguri supli
mentare se vor acorda prin 
tragere la sorți odată cu 
tragerea lunară din 31 de 

■ cembrie a.c. a obligațiuni
le C.E.C.

Depunătorii care în pre
zent posedă obligațiuni 
C.E.C. precum și cei care 
și le vor procura în cursul 
lunii noiembrie vor parti
cipa atit la tragerea la 

j sorți lunară din 30 noiem- j 
brie a.c., Ia care se acordă : 
numeroase cîștiguri de ( 
75.000 lei, 50.000 lei, 25.000 î 
lei si altele între 10.000 lei ș 
și 800 lei, cit și la tragerea ț 
la sorți clin 31 decembrie ‘

; cu cîștiguri în bani. în | 
i obiecte și excursii in străi

nătate, precum și la trage
rile Ia sorți următoare. ’ 

în primele zece zile ale t 
lunii obligațiunile C.E.C. se | 
vind fără diferență de preț. 8 ‘—--—--‘

Echipa de rugbi 
a R. P. Romîne a sosit 

în Eranța
Echipa de rugby a țării 

noastre se află de vineri di
mineața la Bayonne, oraș în 
care, începînd de duminică 
orele 15, va întîlni formația 
țării gazdă — naționala Fran
ței.

Federația franceză de rugbi 
a ales acest oraș pentru o im
portantă întâlnire internațio
nală deoarece aici, pe un te
ritoriu cit un raion de-al nos
tru, se găsesc nu mai puțin de 
8 echipe care joacă în cam
pionatul primei categorii.

Interesul pentru acest sport 
este extrem de mare și el se 
manifestă și prin faptul că bi
letele pentru meci sînt toate 
vîndute, Bayonnul transfor- 
mîndu-se pentru o zi într-un 
centru sportiv al sud-vestului 
Franței. Adevărate caravane 
de iubitori ai rugbiului și-au 
anunțat sosirea aici și, dacă 
timpul foarte ploios de cîteva 
zile s-ar îmbunătăți, desigur 
că această întîlnire s-ar tran
sforma într-o adevărată săr
bătoare plină de pitoresc. Dar 
buletinele meteorologice nu 
sînt pînă la această oră opti
miste.

Afișe mari anunță jocul și 
sportivii noștri, care și-au ter
minat pregătirile printr-un ul

tim antrenament făcut vineri 
după-amiaza pe stadionul 
„Saint Leon“, se află în mij
locul atenției generale. Pe 
stradă ei sînt opriți de trecă
tori, care vor să afle amă
nunte despre țara noastră și 
despre sportul de la noi ; la 
hotel ei poartă discuții cu foști 
internaționali francezi, dornici 
să cunoască evoluția rugbiului 
romînesc. Autoritățile locale 
au organizat o serie de întîl
niri cu conducătorii grupului 
romîn, întreaga delegație fiind 
primită la primăria orașului.

Presa din această regiune, 
ca și cea pariziană, care a con
sacrat pagini întregi meciului, 
prezintă jocul subliniind va
loarea echipelor. In declarații
le lor, rugbiștii francezi care 
se află și ei la Bayonne, arată 
că vor face totul pentru a-și 
lua revanșa după înfrîngerea 
de la București din 1960. în 
orice caz, jucătorii noștri au 
în față o formație experimen
tată, cu numeroși internațio
nali, care au jucat în întîlniri 
grele în cadrul „Turneului ce
lor 5 națiuni" și pe terenurile 
din Africa de sud, Noua Zee- 
landâ și Australia.

(Agerpres)

Hocheiștii noștri 
își reiau activitatea

Echipele noastre de hochei 
pe gheață își încep astăzi efec
tiv antrenamentele la patinoa
rul artificial din parcul „23 
August". Hocheiștii bucureș- 
teni vor inaugura noul sezon 
internațional chiar peste cîte
va zile, cînd va sosi în Capi
tală echipa finlandeză Kale- 
van Pallo. în cursul zilei de 
ieri, federația noastră de spe
cialitate a stabilit programul 
jocurilor echipei finlandeze 
după cum urmează : 17 noiem
brie cu selecționata de tineret 
a orașului București ; 18 no
iembrie cu Știința București 
și 19 noiembrie cu reprezen
tativa orașului București.

Lupte clasice
Echipele de lupte clasice și 

libere ale Japoniei au sosit 
la Moscova în vederea unui 
turneu pe care-l vor întreprin
de în diferite orașe din 
U.R.S.S. Formația, de lupte 
clasice va evolua la Rostov pe 
Don, Tbilisi, Baku și Erevan, 
iar cea de lupte libere la 
Moscova, Ordjojiikidze și Kiev.

Handbal
Astăzi și mîine se vor des

fășura întâlnirile de handbal 
redus din cadrul competiției 
internaționale „Premiul ora
șului Praga“. La această com

petiție vor participa echipa de 
tineret a orașului București, 
formația A. F. Rosklide (Da
nemarca) și selecționatele o- 
rașelor Praga și Brno.

*
Echipa cehoslovacă mascu

lină de handbal în 7 Tatran 
Presov își începe astă-seară 
turneul în țara noastră intil- 
nind de la ora 19, în sala Di
namo echipa clubului Dinamo. 
Duminică, handbaliștii ceho
slovaci vor juca la Ploiești cu 
echipa Teleajen. Luni de la 
ora 19, echipa cehoslovacă va 
putea fi revăzută în sala Di
namo unde va juca în compa
nia echipei C.C.A. Miercuri la 
Brașov Tatran Presov susține 
ultimul meci, întâlnind echipa 
Tractorul.

Sah
Rezultatele înregistrate a- 

seară în cea de-a 7-a rundă 
a Campionatului republican 
de șah : Ghițescu — Weissman 
1-0 ; Mititelu — Ciocîltea 0-1 ; 
Gheorghiu — Urseanu 0-1 ; Ra
dovici — Szabo Va-’/s ; Reicher 
— Drimer Vz-Vș ; Pavlov — 
Botez

Partida dintre Ciocîltea și 
Drimer amînată din prima 
rundă s-a încheiat remiză.

în clasament conduce Ghi
țescu cu 6 puncte, urmat de 
Ciocîltea cu 5 puncte și o 
partidă întreruptă.

(Agerpres)

Campionatul 
categoriei A 

la totbal
ln cadrul campionatului ca

tegoriei A de fotbal, astăzi au 
loc două întîlniri. Pe stadio
nul Republicii, cu începere de 
la ora 17,45 la lumina reflec
toarelor, echipa Dinamo Bucu
rești va întîlni pe Progresul, 
jocul conțină pentru etapa a 
11-a. La Brașov, Steagul Roșu 
susține meciul restanță din 
etapa a 10-a, primind replica 
campioanei țării, C.C.A.

★

Selecționata de fotbal a 
R. P. Bulgaria a făcut joi un 
ultim antrenament înaintea 
meciului pe care-l va susține 
duminică la Sofia cu repre
zentativa Franței în prelimi
nariile campionatului mondial. 
Echipa bulgară a avut ca 
partener de antrenament se
lecționata de juniori a țării pe 
care a întrecut-o cu 7-0 (4-0).

★
Federația de fotbal a Uru- 

guaiului a confirmat turneul 
pe echipe reprezentative în 
Europa, la începutul anului 
viitor. Fotbaliștii uruguaieni 
vor susține 4 întîlniri: 18 a- 
priiie cu R. P. Ungară, 22 a- 
prilie cu R. S. Cehoslovacă 
sau Austria, 27 aprilie cu 
U.R.S.S. și 2 mai cu Scoția.

MOTONAVA TRANSILVANIA 
vă poartă pe coasta însorită a Mării 
Negre, din sudul Uniunii Sovietice

Vă veți bucura de splendidul climat subtropical al stațiu
nilor balneare Yalta, Soci, Batumi, cu vegetație luxuriantă 

cu palmieri, magnolii înflorite și portocali

O. N. T. CARPAȚI organizează o croazieră

cu

MOTONAVA TRANSILVANIA
23—30 noiembrie, pe itinerariul Constanța—Odesa—Soci— 

Batumi—Constanța

înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T.-Carpați din țară
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70,000.000 de oameni mai70.000.000 de oameni mai
îndură jugul colonial
Dezbaterile din Adunarea Generală

NEW YORK 10 (Agerpres). — In ședința din 
brie a Adunării Generale a 
nuare problema „îndeplinirii 
darea independenței țărilor

9 noiem- 
în conți-O.N.U. s-a discutat 

declarației cu privire la acor- 
și popoarelor coloniale".

în București a sosit, la invitația C.C. al U.T.M., o delegație de cocii din Cuba printre care se 
află și fiul premierului Fidel Castro. în fotografie : la sosirea delegației pe aero

portul Băneasa Foto . N. STELORIAN

N. S. Hrușciov
la Tașkent

TAȘKENT 10 (Agerpres) 
TASS : La 10 noiembrie a so
sit la Tașkent N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
El va participa la consfătuirea 
lucrătorilor din agricultura 
republicilor din Asia centrală, 
din Azerbaidjan și din regiu
nile din sudul Kazahstanului.

N. S. Hrușciov a fost salutat 
cu căldură de oamenii mun
cii din Tașkent.

„Ncw YorK limes u

rccu lumtc...
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Succesele economiei sovietice 
stîrnesc îngrijorare în cercu
rile guvernante din Statele 
Unite.

Comentînd Programul a- 
doptat de Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S., ziarul „New 
York Times” sublinia recent 
că economia sovietică se dez
voltă într-un ritm mai rapid 
decît economia S.U.A. Acest 
fapt a fost recunoscut și de 
ministrul comerțului L. Hod
ges, care a luat cuvîntul la 
conferința regională a 
triașilor din orașul 
Louis.

Hodges a declarat că 
Unite trebuie să
ritmul de dezvoltare a econo
miei pentru a răspunde la 
„provocarea” sovietică. Ritmul 
de creștere a economiei S.U.A. 
este „deplorabil de scăzut”, a 
declarat Hodges. El a subliniat 
că Statele Unite nu trebuie să 
ignoreze faptul creșterii econo
miei sovietice.

indus-
Saint

Statele 
accelereze

și pentru
Din limuzina 

priiă în fata

Prima regiune din Cuba
Ifabetizată

HAVANA 10 (Agerpres). — 
In orașul Melena del Sur 
(provincia Havana) a avut 
loc un mare miting cu prile
jul încheierii acțiunii de al
fabetizare în districtul muni
cipal Melena del Sur care a 
devenit prima regiune din 
Cuba complet alfabetizată.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a declarat 
că procesul de alfabetizare al 
întregii populații a Cubei ur
mează să se încheie pînă la 
20 decembrie.

Referindu-se la unele pro
bleme ale situației internațio
nale, premierul cuban a con
damnat pregătirea unei noi 
agresiuni a imperialismului 
nord-american împotriva Cu
bei. După cum a arătat el, o 
asemenea agresiune armată 
va însemna a lovitură grea 
pentru imperialism, deoarece 
poporul cuban nu va putea fi 
niciodată înrobit.

Ocupîndu-se de situația ță
rilor latino-americane, 
mierul cuban a declarat

In E. P. S S.

Noi aparate de radio 
de buzunar cu tranzistori

LENINGRAD 10 (Agerpres). 
„Start", „Mecita" și „Topaz" 
noile aparate de radio de buzunar 
cu tranzistori construire de specia
liștii din Leningrad- Noile modele 
nu sînt cu nimic mai prejos decît 
aparatele cu tranzistori ale firme
lor japoneze, recunoscute ca cele 
mai bune din lume.

Ca aspect exterior și mărime, 
aparatele de radio sovietice de 
buzunar seamănă cu port-țigare- 
tele de piele.

Fiecare din noile aparate are 7 
tranzistori de germaniu și recep
ționează emisiunile pe unde medii 
și lungi.

Manifeste împotriva Iui Sa-azar
deasupra

TANGER 10 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că la 10 noiembrie șase pa
trioți portughezi, îmbarcați pp 
un avion de pasageri care 
zbura între Casablanca și Li
sabona, au silit pilotul avionu
lui să nu aterizeze la Lisa
bona ci la Tanger. în timp ce 
avionul se afla deasupra capi
talei Portugaliei, patrioții au

Lisabonei
aruncat mii de manifeste. A- 
cestea erau semnate de Henri- 
que Galvao (căpitanul portu
ghez care la începutul acestui 
an a capturat împreună cu 
alți patrioți transatlanticul 
portughez „Santa Maria", în 
semn de protest împotriva re
gimului dictatorial al lui Sala
zar). Manifestele îndemnau po
porul să boicoteze alegerile

Cum se ascunde studenților 
americani adevărul...

în-imperialismul american a 
cercat să organizeze o lovitu
ră de stat în Ecuador, așa 
cum a încercat și în Brazi
lia. Poporul ecuadorian — a 
spus el — a zdrobit însă acest 
complot. Poporul ecuadorian 
a obținut acum o mare victo
rie în lupta împotriva forțe
lor reacționare, puriștilor mi
litari și imperialismului.

Subliniind că evenimentele 
din Ecuador reprezintă, după 
Brazilia, o a doua lovitură 
dată imperialismului în ulti
mele luni. Fidel Castro a de
clarat că popoarele latino-a- 
mericane au învățat multe și 
că ele nu mai sînt dispuse să 
permită organizarea unor lo
vituri de stat militare reacțio
nare. Tabloul actual al Ame
rica Latine — a adăugat el — 
este acela al trezirii popoare
lor și ridicării lor la lupta 
împotriva tiraniei și imperia
lismului.

Primul a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Nigeriei, Wachuku. El a cerut 
delegaților să sprijine Proiec
tul de rezoluție prezentat de 
țara sa, care prevede acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale din 
ca pînă în anul 1970.

Punctul de vedere al 
gatului Nigeriei este că 
tor țări și popoare din 
ca nu li se poate acorda in
dependență „dintr-o dată", că 
este necesară „o perioadă li
niștită de tranziție". După pă
rerea lui dacă s-ar acorda in
dependență „în mod pripit", 
în țările coloniale ar veni la 
putere interpuși ai colonialiș
tilor. Pînă la acordarea inde
pendenței țărilor africane, a 
spus el, liderii 
trebuie să învețe să 
ze pentru ca apoi să 
mod ferm puterea.

Delegatul Nigeriei 
mandat că în ce privește Afri
ca în cursul elaborării măsu
rilor concrete pentru tradu
cerea în viață a declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale „să se țină seama 
de considerentele guvernului 
englez".

Luînd apoi cuvîntul, minis
trul Afacerilor Externe al In
doneziei, Subandrio, a subli
niat importanța extremă a 
problemei pe care o discută 
în prezent Adunarea Gene
rală. Referindu-se la istoria 
sîngeroasă a colonialismului 
el a declarat: Chiar și după 
ce popoarele dobîndesc inde
pendența, puterile coloniale 
fac totul pentru a-și putea 
salvgarda cît mai mult timp 
interesele. Multe țări, inclu-

Afri-

dele- 
mul- 
Afri-

fiecărei țări 
guverne- 
preia în

a reco-

siv Indonezia, sînt nevoite să 
lupte ca și pînă acum împo
triva neocolonialismului. Iată 
de ce considerăm că este 
extrem de important ca Adu
narea Generală să studieze în 
mod amănunțit și lucid pro
blema colonialismului. Decla
rația pe care o discutăm în 
momentul de față reprezintă 
o victorie morală a forțelor 
anticolonialiste. Puterile colo
niale nu au sprijinit însă a- 
ceastă declarație și aceasta 
înseamnă că trebuie să folo
sim toate mijloacele morale și 
politice în scopul traducerii ei 
cît mai grabnice în viață.

în prezent sub jugul colo
nial se află aproximativ 
70.000.000 oameni. Pînă ce nu 
se va pune capăt colonialis
mului nu poate fi pace pe

pămînt. Delegația Indoneziei 
sprijină ideea constituirii 
unei comisii a O.N.U., alcă
tuită din reprezentanți care 
să înțeleagă pe deplin aspira
țiile naționale ale popoarelor 
coloniale. Grupul de 
afro-asiatice, a spus el, 
diază în momentul

țări 
stri

de față 
posibilitatea de a prezenta o 
rezoluție în problema tradu
cerii în viață a declarației, 
firește fără nici o idee pre
concepută în ce privește Pro
iectul de rezoluție al Uniunii 
Sovietice care merită întreaga 
noastră atenție.

Trecînd apoi la 
Irianului de vest, 
Indoneziei a respins 
ric cererea Olandei 
trece acest teritoriu 
zian sub tutela O.N.U.

El a cerut guvernului olan
dez să rezolve problema Iria
nului de vest prin tratative 
pe o bază reciproc accepta
bilă.

problema 
delegatul 

catego- 
de a se 
indone-

La 9 noiembrie pe 69-th A- 
venue din New York unde 
se află colegiul Hunter — 

una dinfre cele mai mari instituții 
de învăfămînt superior din acest 
oraș, studenții au organizat pi
chete în semn de protest împotri
va hotărîrii administrației colegi
ilor municipale din New York de 
a interzice întîlnirea studenților 
colegiului cu Benjamin Davis, se
cretar național al Partidului Comu
nist din S.U.A.

In aceeași zi la filiala din Bronx 
a colegiului Hunter, aproximativ 
jumătate din numărul total al stu
denților nu s-au prezentat la 
cursuri.

La colegiul din New York a avut 
loc un miting de protest împotriva 
hotărîrii administrației. Cei cîteva 
sute de demonstranți purtau pan
carte pe care scria : „Protestăm 
împotriva interdicției", „Vrem să

Persecuții 
studenților

upă cum trans
mite cores
pondentul a- 

genției UPI, poliția 
sud-coreeană a a- 
restat 30 de studenți 
de la colegiul me-

Note de c

Italia : Aspect din timpul desfășurării unui marș pentru pace 

și dezarmare al iemeilor din Roma și Lazio.

ascultăm toate punctele de vede- 
re“. Un panou reprezenta un om 
cu gura legată și avea inscripția : 
„Hotărîrea administrației colegiilor 
municipale**.

După cum menționează presa 
newyorkeză, hotărîrea administra
ției de a interzice comuniștilor 
americani să vorbească în fața 
studenților a fost luată la insisten
țele unor organizații fascizante ca 
„Legiunea Americană* și „Cafoli- 
cii-veterani de război* care desfă
șoară o intensă activitate în ca
drul instituțiilor de învăfămînt.

Hotărîrea a fost primită cu osti
litate de către majoritatea studen
ților. Intr-o declarație dată publi
cității de conducerea mai multor 
organizații studențești, se arată că 
tinerii americani au hotărît să ob
țină anularea acestei interdicții, 
deoarece ei vor „să înțeleagă just 
viața și să caute adevărul*.

dical „Sudo“, acu- 
zîndu-i de a fi in
stigat la o grevă 
studențească. în in
formație se arată că 
la 3 noiembrie 700 
studenți de la acest

colegiu au declarat 
o grevă în semn de 
protest împotriva 
exmatriculării a șa
se studenți care ce
ruseră reducerea 
taxelor de studii.

QUITO 10 (Agerpres). — Co
respondentul din Quito al 
agenției United Press Inter
national transmite că în capi
tala Ecuadorului au avut loc 
la 9 noiembrie mari ma
nifestații populare în semn de 
solidaritate cu noul președinte 
al țării, Carlos Arosemena. 
„Mii de locuitori — transmite 
agenția — au salutat cu bucu
rie pe Arosemena care se în
drepta spre Palatul preziden
țial. Automobilul președin
telui a fost acoperit cu flori".

După cum arată agenția, 
după depunerea jurămîntului 
de către Arosemena, în piața 
Independenței din Quito a 
avut loc un miting uriaș. 
Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, noul președinte al Ecua
dorului a declarat că guver
nul lui intenționează să sta
bilească relații diplomatice cu 
toate țările, indiferent de sis
temul lor social sau poziția 
geografică. El a subliniat 
Ecuadorul va continua să 
trețină relații cu Cuba și 
dezvolta comerțul cu toate 
rile lumii.

Potrivit 
mitingului 
salutat de

prezentanți ai muncitorilor și 
studenților. Ei au prezentat 
cu acest prilej noului pre
ședinte cereri privind respec
tarea principiului neinterven
ției și autodeterminării popoa
relor.

o-
. > U- 

nuia din marile 
din Den- 
Colorado 

au coborît 
cîțiva necunoscuți. Cu 
un aer 
oameni 
perfect 
pătruns 
marelui 
cînd s-au înapoiat du
ceau cu ei un mic 
„bagaj". Tot așa de 
liniștiți și calmi s-au 
urcat în mașina care-i 
aștepta și au pornit 
dispărînd cu viteză 
după primul colț,

„Operația" care a 
decurs fără nici un in
cident a durat doar 
cîteva minute răstimp 
suficient 
sparge o casă de bani 
și a lua 
dolari.

In același timp la 
sediul central al poli
ției, acolo unde sînt 
recepționate toate ra
diogramele transmise 
de mașinile de patru
lare, a sosit o telegra
mă. Se părea după 
zîmbetele vesele ale 
celor ce au citit-o că 
«a cuprinde o veste 
plăcută.

Peste cîteva clipe 
soneria unui telefon 
începu să zbîrnie in
sistent,

— Ce, cum ? Spar
gere ? Unde? — țipă 
polițistul în receptor, 
apăsînt în același 
timp butonul de alar
mă. Bine, venim ime
diat. Nu vă atingeți 
de nimic...

Peste cîteva 
mașinile poliției 
neau ca vîntul 
preau la fața locului. 
Inspectorii, experjii,

magazine 
ver, sfatul 
(S.U.A.),

degajat, de 
care cunosc 
locurile, au 
în clădirea 

magazin și

pentru a

vreo 40.000

clipe
9°- 

și o-

*
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fotografii studiau' cu 
toții metoda de „lu
cru" a gangsterilor, 
căutau amprente. Pe 
de altă parte lista 
persoanelor suspecte 
ara cercetată cu toa
tă atenția.

In dimineața zilei 
următoare, ziarele a- 
bia ieșite din rotativă, 
comentau faptele cu 
lux de amănunte. Din 
păcate, cu toate cer
cetările — scriau ele 
— pînă în prezent po
liția n-a reușit să des
copere pe făptași care 
și de această dată au 
izbutit să dispară fără 
nici o urmă. Cercetă
rile sînt în curs...

Intr-adevăr, numărul 
mare da spargeri 
„perfecte" înfăptuite 
>a uenver, la Chicago 
și în alte orașe trădau 
existența unei bande 
puternice și bine or
ganizată. Alarmat de 
amploarea neobișnuită 
a furturilor, guverna
torul statului Colorado 
a ordonat el însuși o 
anchetă care a scos 
la lumină 1 unele lu
cruri senzaționale chiar . 
și pentru America. 
Mai întîi au fost des- 
coperiți făptașii. Cine 
credeți că erau ? 
Gangsteri notorii, pen
sionari fugiți de la 
Sing-Sing? Nicidecum. 
Autorii nu erau alții 
decîf tocmai... polițiș
tii care trebuiau să 
ancheteze faptele.

Ei între ei își îm- 
părjeau „sarcinile" și

elaborau planurile. 
Mașinile poliției erau 
acelea care transpor
tau pe polifiștii-gang- 
steri la „muncă". Tot 
ei erau aceea care 
vegheau să nu fie de
ranjați de nimeni 
stînd de „pază" și 
păstrînd în permanen
ță legătura prin radio 
ca să evite orice sur
priză neplăcută. Și 
dacă vreun găgăuță de 
polițist-spărgăfor lăsa 
totuși vreo urmă, tot 
ei aveau de grijă s-o 
șteargă, mai mult 
chiar, dacă vedeau că 
gluma se îngroașă fă
ceau ei ce făceau 
și-și „anchetau" pro
priile lor infracțiuni 
astfel îneît întotdeau
na ieșeau basma cu
rată, Căci este nece
sar să precizăm faptul 
că pînă a fi descope- 
rifi, polijia a operat 
nestingherită aproxi
mativ 120 de spargeri. 
Cifra aceasta este un 
record care ar fi fă
cut să pălească de in
vidie și pe vestitul 
gangster Al Capone. 
După cum relatează 
•evista americană „The 
Nation"’ — peste 5 la 
sută din efectivul po
litiei din Denver este 
acuzat de acțiuni cri
minale.

Polițiștii • gangsteri 
sînt încă o mostră a 
„modului de viață a- 
merican".

GH. CHIDU

că 
în- 
va 
tă-

agenției, in cursul 
Arosemena a fost 

la tribună de re-

Noul ministru 
de Externe 

de la Bonn —nazist 
din 1933

BONN 10 (Agerpres). — In 
legătură cu numirea în postul 
de ministru de Externe al 
R.F.G. a lui Gerhard Schroeder, 
la 9 noiembrie Buletinul ofi
cial al guvernului vest-german 
a încercat să-I scuze pe acesta 
pentru faptul că a fost mem
bru al partidului nazist și a 
făcut parte din „batalioanele 
de asalt** hitleriste.

Buletinul este nevoit să recu
noască faptul că Schroeder, 
care din 1953 a fost ministru 
de interne în guvernul lui A- 
denauer, a intrat în partidul 
nazist în 1933.

/w vmșm om
t m sosit la Varșovia cînd soa- 

/] rele se apropia de asfințit. 
Primele plimbări prin oraș 

și odată cu acestea și primele 
impresii le-am cules în pragul 
serii, cînd începeau să se aprin
dă luminile. Bulevardele largi, 
moderne, dantelate și coloritul vi
trinelor bogate și viu luminate, 
animate de nesfîrșite șiruri de ma
șini și oameni grăbiți dau orașu
lui acel freamăt specific unei 
pitale în care pulsează viața 
munca constructivă.

Plimbîndu-te prin cartierele
pitalei poloneze, întîlnești ansam
bluri de locuințe cu blocuri înalte 
și șantiere în care se conturează 
silueta noilor clădiri. Privindu-le, 
capeți imaginea forței și amploa
rei construcției unui oraș renăscut 
din ruine. Prin parcuri și spații 
verzi zburdă un impresionant nu
măr de copii, înveselind orașul. 
Merită să reținem că 31 la sută 
din populația capitalei o formează 
tinerii pînă la 17 ani.

ca-
îi

ca-

De unde 
a început 

reconstrucția
arșovia a cunoscut de la ter

minarea războiului și pînă 
astăzi o operă de construc

ții ale cărei proporții sînt 
devărat impresionante. Acest 
a reieșit și mai izbitor 
ce am vizionat o oală de
documentare ce redau fragmente 
din cruzimile și barbariile la care

V
cu a- 
lucru 
după 
filme

s-au dedat cotropitorii hitleriști în 
acțiunea lor inumană de extermi
nare a populației și distrugere a 
orașului. Cîteva date sînt semnifi
cative. In ianuarie 1945 Varșovia 
număra 150.000 locuitori față de 
1.300.000 cifi avea înainte de 
război. Ruinele pricinuite orașului 
de către hitleriști au fost evaluate 
de specialiști la fantastica cifră 
de 17 milioane metri cubi. Docu
mentarele aduc pe ecran imaginile 
acelor zile cînd detașamente spe
ciale ale armatei hitleriste, ase
menea unor tiare încolțite, au mi
nat și aruncat în aer casă cu casă, 
stradă cu stradă. Se apreciază de 
către specialiștii polonezi că în 
Varșovia au fost plantate peste 
120.000 de mine. Imaginile și co
mentariile filmelor — zguduitoare 
acte de acuzare — comparate cu 
imaqinile Varșoviei de astăzi te 
ajută să deslușești în chip plastic 
dimensiunile drumului lung și 
qreu străbătut pentru a șterge ră
nile adinei lăsate pe trupul capi
talei poloneze de cel de al doilea 
război mondial.

Reconstrucția Varșoviei a ridicat 
în fața arhitecților și constructori
lor probleme dintre cele mai com
plicate. Lipsa cadrelor de specia
litate era problema cea mai acută. 
Imediat după eliberare 150 de ar
hitecți, dintre care 100 erau stu
denți, au început să întocmească 
primele proiecte. Printre aceștia 
se afla și actualul arhitect șef al 
Varșoviei A. Ciborowski, pe atunci 
student. Subiectul lucrării sale de 
diplomă l-a constituit proiectul 
unui ansamblu de blocuri care a 
fost apoi construit pe una din stră
zile orașului.

— Am început cu refacerea clă
dirilor distruse doar parțial, ne-a 
spus arhitectul șef la o întîlnire. 
Am făcut aceasta determinați de 
cerinja foarte acută de locuințe. 
Cunoașteți probabil că pe acele 
timpuri populația își improvizase 
adăposturi printre ruine.

O dificultate serioasă în munca 
constructorilor o constituia deois- 
tarea minelor încă neexplodafe si 
a depozitelor de muniții care îm- 
pînzeau orașul. La această opera
ție a fost solicitat sprijinul specia
liștilor din trupele de geniu.

La chemarea lansată de parti
dul clasei muncitoare pentru refa
cerea capitalei, populația Varșo
viei a răspuns cu un nețărmurit 
elan. Tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei au depus un uriaș volum 
de muncă la lucrările de demolare 
și de curățire a terenului în ve
derea organizării șantierelor, la 
deblocarea canalelor.

Unde s-a ajuns
od al grijii P.M.U.P. și gu- 
vernului democrat-popular 
care au condus acțiunea de 

reconstrucție, Varșovia renăscută 
strălucește în toată splendoarea 
noii sale tinereți. Capacitatea ac
tuală a locuințelor depășește cu 
cîteva mii de camere pe cea 
existentă în 1939, iar numărul 
populației a ajuns la nivelul celui 
dinainte de război.

In Varșovia întîlnești, alături de 
blocuri înalte, cu balcoane, lumi
noase, construite în stil nou. multe 
clădiri care, la prima vedere îți 
lasă impresia că fac parte din fon
dul vechi, rămas neatins de război.

VIENA. — La 8 noiembrie, 
la invitația conducerii Uni
versității din Viena, a sosit in 
capitala Austriei prof. Jean 
Livescu, rectorul Universității 
„C. I. Parhon** din București.

Participînd la solemnitatea 
instalării noului rector al U- 
niversității din Viena, el a 
transmis gazdelor un salut din 
partea profesorilor și studenți
lor Universității „C. I. Par- 
hon“. La 9 noiembrie, rectorul 
universității din București a 
făcut o vizită oficială noului 
rector al Universității din 
Viena, prof. dr. Franz Arnold, 
și a luat cunoștința de activi
tatea user institut- din cadrul 
uni versit iții

BERLIN. — Un grup de so
liști de balet ai Teatrului de 
Operă și Balet din București 
întreprinde un turneu de trei 
săptămini în R. D. Germană. 
Primul spectacol, care a avut 
Ioc la Leipzig în sala teatru
lui „Schauspielhaus", s-a bucu
rat de un frumos succes.

MOSCOVA. - La 10 noiem
brie, în cadrul unei ședințe 
festive a consiliului științific 
al Universității din Moscova, 
rectorul universității, Ivan 
Petrovski, a înminat președin
telui Partidului Comunist din 
Spania, Dolores Ibarruri, di
ploma de doctor honoris-causa 
in științe istorice.

ANKARA. — Agenția Fran
ce Presse relatează că Ia 10 
noiembrie generalul Giirsel, 
președintele Republicii, a în
sărcinat oficial pe Ismet Ino- 
nu, președintele Partidului re
publican al poporului, să con
stituie guvernul turc.

Cercetînd însă mai atenf consfați 
că și acestea sînt ridicate tot în 
ultimul timp. Ele fac parte din cele 
800 de clădiri și monumente isto
rice care au prezentat o impor
tantă valoare artistică și istorică și, 
în semn de respect pentru boga
tul trecut istoric al orașului, au 
fost construite în vechiul lor stil.

La reconstrucția Varșoviei popu
lația a participat nu numai cu tîr- 
năcoapele și mistria, demolînd și 
zidind ; ea și-a spus și își spune 
cuvîntul asupra aspectului exterior 
și interior al clădirilor, asupra re
partizării spațiului pe camere și 
dependințe. La diferite întîlniri ale 
arhitecților cu locatarii, după 
ne-a mărturisit arhitectul șef, 
purtat discuții foarte aprinse 
care specialiștii au desprins 
duzii folositoare în vederea îmbu
nătățirii proiectelor. O formă in
teresantă de consultare largă a 
opiniei publice, apreciată și de 
locatari și de arhitecți, folosește 
ziarul „Zycie Warszawy". Din 1958 
redacția organizează în fiecare an 
la rubrica „Octombrie în arfiifec- 
tură" o lună de dezbateri publice 
pentru desemnarea celui mai bun 
și mai frumos bloc al anului. Șe
derea noastră în Varșovia a coincis 
cu zilele cînd dezbaterile erau în 
toi. Ziarul a publicat fotografii și 
scurte crezentări ale blocurilor 
aflate în concurs. Ele au lost selec
ționate, în urma unor analize a- 
mănunțite de către o comisie for
mată din arhitecți, ziariști și loca
tari. Blocul care va primi cele mai 
bune aprecieri din partea cititori
lor ziarului va fi 
mai bun și mai 
anului.

Scurta
spre

LONDRA. — La 9 noiembrie 
ziarele britanice au 
că în cursul lunii 
producția de oțel a 
4,5 la sută. Ziarele 
de asemenea, că 
oțelului lucrează de 
sub capacitatea ei de produc
ție. în luna octombrie produc
ția de oțel a fost cu 20 Ia sută 
mai mică decît în luna octom
brie 1960.

anunțai 
octombrie 
scăzut cu 
relatează 
industria 

mult timp

a fost distrusă Iabazei. Ea
cîteva secunde după ce înce
puse să funcționeze cea dea 
doua treaptă.

ATENA. — Peste 400 de cu 
noscuți juriști din Atena, care 
în ziua alegerilor parlamen
tare de la 29 octombrie au 
supravegheat în calitate de 
reprezentanți ai organelor ju
diciare desfășurarea alegerilor 
în circumscripțiile electorale 
din întreaga Grecie, au protes
tat energic în cadrul unei a- 
dunări ce a avut loc la 9 no
iembrie la Atena împotriva 
falsificării alegerilor de către 
autorități.

KIEV. - La Kiev a fost dat 
publicității decretul Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene cu privire la 
schimbarea denumirii orașu
lui Stalino în orașul Donețk și 
a denumirii regiunii Stalino în 
regiunea Donețk.

Decretul a fost emis ca 'jr- 
raare a dorinței exprimate do 
colectivele întreprinderilor in
dustriale. miniere, de construc
ții. sovhozurilor colhozurilor.

i “i ’ r *. . ■

NEW YORK. - După cum 
anunță agenția France Presse, 
în seara de 9 noiembrie, o ra
chetă de tip „Polaris'* care 
fusese lansată de la Cap Ca
naveral a scăpat controlului

gume.
WASHINGTON. — Agenția 

France Presse anunță că la 9 
noiembrie în apropierea aero
dromului din Richmond (sta
tul Virginia) s-a prăbușit un 
avion de persoane de tipul 
„Constellation**, avînd Ia bord 
83 de persoane. Majoritatea 
victimelor tragicului accident 
erau tineri recruți ce urmau 
a fi transportați într o tabără 
de instrucție din Carolina de 
Sud.

Noi blocuri construite în capitala Republicii Populare Polone

cum

desemnat ca cel 
frumos bloc

privire 
viitor

al

â sfăzi în Varșovia se consfru- 
ieșfe mult și într-o arhitec
tură fot mai modernă. Esfe 

suficient dacă compari noile car
tiere Staroe Miasto și Nowe 
Miasfo cu cartierul Marienstat,

mai vechi, pentru a constata noua 
orientare în arhitectura poloneză 
caracterizată prin blocuri frumos 
colorate, svelte, luminoase.

Statul democrat-popular dezvol
tă de la an la an, paralel cu sec
toarele economice, și construcția 
de locuinfe. Numai în Varșovia 
de exemplu, este prevăzut să se 
construiască în perioada 1961 — 
1965 încă 70.000 locuinfe. Va 
fj terminale construcțiile ce alcă 
tuiesc centrul orașului și piața 
centrală din fața Palatului științei 
și culturii.

După ce ai vizitat capitala Po 
foniei populare, oprindu-te în 
fața blocurilor masive și ai încer
cat să-ți imaginezi că temeliile a 
cestora au fost înfipte printre 
mormane de ruine, că la fiecare 
pas putea fi descoperită o mină 
neexplodată. 
grele, pline de jertfe 
poporul polonez, deslușești

cunoscînd luptele 
duse de 

ma> 
limpede adeziunea deplină a 
poporului polonez la lupta pentru 
pace, vigilența ascuțită împotriva
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revanșarzilor vest-germani, care 
calcă pe urmele hitledștilor.

Nu pot să închei aceste rîn- 
duri fără a aminti cuvintele bătrî- 
nului muncitor Kazimir Kalinski, 
de la Fabrica de motociclete din 
Varșovia, care a ținut să 
cartierul de locuințe al 
căsătoriți.

— Vedeți, acesta esfe 
cică din ceea ce se face la noi 
oentru ca familiile tinerei generă
rii să nu trăiască în locuințe insa
lubre și mizele cum am trăit noi, 
oentru ca ei să nu mai cunoască 
ororile unui nou război. Eu am 
vizitat Romînia și sînt un bun prie
ten al poporului romîn. Țările 
noastre sînt unite în lupta 
oentru construirea socialismului, 
oentru a apăra ceea ce au făcut 
si vor mai face. Împreună cu între
gul lagăr socialist și < toți care 
'ubesc pacea vom reuși să oprim 
oe cel care vor să distrugă ceea 
ce cu multă trudă am construit,

ne arate 
tinerilor

o parti

GH. SECUIU
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