
Pămîniurîle noasire
ai roditoare

★ Ce au hotărît tinerii din G. A. C-Tansa, raionul Negrești
★ De pe 16 hectare — 100.000 lei venit anual * Cit mai multe 

îngrășăminte naturale pe cîmp ★ In viitoarea livadă, munca a început cu spor

Proletari din toate țările, tinițî-vă!

ntr-o adunare ge
nerală a gospodă
riei colective din 
Tansa, 
Negrești, 
lectivist 
„Ani de-a rîndul 

am arat coastele din deal 
în vale. Ani de-a rîndul, pe 
șanțurile dintre brazde s-a 
scurs apa ploilor, care a dus 
la vale și arătura, și recoltele 
noastre. Ploile, în loc să ne a- 
jute, mai rău ne sărăceau”.

Sistemul agriculturii indivi
duale, parcelare, sistem gene
rat de capitalism, stabilise o 
împărțire necruțătoare: pentru 
moșieri și chiaburi — pământu
rile bune, de pe șesuri; pentru 
țăranii muncitori — coastele 
abrupte, împărțite în curele 
„din deal în vale". Această 
împrăștiere a condamnat mul
te din dealurile Moldovei la 
sfîrtecare, la degradare conti
nuă. Ici, apele au croit ogașe 
adinei; dincolo torenții au 
săpat o rîpă, din ale cărei ma
luri se rup mereu alte și alte 
bucăți de pământ; în alt loc, 
o coastă întreagă a pornit-o la 
vale dintr-o dată, vrînd parcă 
să-și grăbească sfîrșitul.

In anii puterii populare, 
în regiunea Iași s-au luat o 
serie de măsuri menite să stă
vilească distrugerile pricinuite 
de eroziune, să îmbunătățească 
mereu fertilitatea pământuri
lor. Mărturie stau, printre al
tele, realizările colectiviștilor 
din Tîrzii, care au transformat 
un deal întreg 
roditoare. Măr
turie stau și 
recoltele din 
ce în ce mai 
mari obținute 
de gospodăriile 
colective din 
regiune, dato
rită metodelor 
înaintate, știin
țifice de lucra
re a pământu
lui.

Cuvîntarea 
rostită de tova
rășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 
cu ocazia vizi
tei în regiunea 
tați, a dai un 
eon arini luptei 
oratorilor din 
pentru creșterea

raionul 
un co- 
spunea:

într-o livadă

rodniciei pc-nînîurilor, pentru 
stăvilirea eroziunii ți recupe
rarea terenurilor degradate. Cu 
ajutorul inginerilor și tehni
cienilor, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, oamenii 
muncii din agricultură îți în
tocmesc planuri și trec fără 
intirziere la executarea lor.

* ■'

Cum s-a stabilit 
angajamentul

Colectiviștii din Tansa și-au 
jicut ți ei un asemenea plan, 
care prevede recuperarea și 
valorificarea superioară a unei 
suprafețe de peste 100 hectare. 
Pină în primăvară, 33 hectare 
din această suprafață vor fi 
amenajate și plantate cu 
pomi, vor deveni livadă.

Perspectivele deschise de a- 
cest plan pentru dezvoltarea 
economică a gospodăriei colec
tive au atras atenția, pe bună 
dreptate, comitetului organi
zației de bază V.T.M. din gos
podărie. De altfel, membrii 
comitetului U.T.M., toți ute-

Sondori
Sondorii din regiunea Ar

geș sînt fruntași pe țară în 
întrecerea pentru forarea ra
pidă și economică a sondelor. 
Față de indicele planificat, 
anul acesta ei au redus prețul 
de cost pe metru forat cu 
peste 8 la sută, reaiizînd pînă 
acum economii suplimentare 
de peste 14 milioane de lei. 
Acest suoces se datorește în 
bună măsură folosirii pe sca
ră largă a forajului cu turbi
na. Această metodă înaintată 
de lucru este aplicată la pes
te 32 la sută din totalul lucră
rilor forate, față de numai 10 
la sută anul trecut.

-----•-----

Clubul muncitoresc din 
Asău, regiunea Bacău

miștii și tinerii din gospodă
rie cunoșteau faptul că ple
nara din octombrie 1961 a C.C. 
al U.T.M. a stabilit că orga
nizațiile U.T.M. de la sate au 
datoria să mobilizeze pe ute- 
miști și tineri, sub conducerea 
organizațiilor de partid la 
lupta pentru sporirea continuă 
a fertilității pământului. Pla
nul gospodăriei colective le-a 
oferit prilejul de a stabili con
cret, precis ce aport va aduce 
tineretul la acțiunile pentru 
stăvilirea eroziunii solului, la 
transportul și împrăștierea în
grășămintelor pe cîmp.

In gospodăria colectivă din 
satul Tansa sînt 250 de ute- 
miști și tineri. Toți aceștia 
participă cu regularitate la 
muncă, sînt harnici și pricepuți, 
își îndeplinesc cu entuziasm

din suprafața care va fi plan
tată cu pomi în toamna a- 
ceasta.

Pe baza planului general, 
specialistul a calculat șl volu
mul celorlalte lucrări care vor 
trebui executate : terasele, de
frișatul, croitul drumurilor și 
potecilor, îngrășămintele nece
sare etc.

Șî pâmmtul 
de șes trebuie 

îmbunătățit
Discutînd despre recupera

rea dealului erodat, tinerii 
n-au uitat însă că pot și au 
datoria să-și aducă aportul și 
la sporirea rodniciei celorlalte

în toamna acestui an și 
în primăvara anului viitor, 
cei 250 uteimiști șl tineri 

nou",
Ne

grești, vot face următoare
le lucrări pe 16 hectare de 
deal erodate, pentru a tran
sforma această suprafață 
de teren în livadă :

din G.A.C. „Drum 
satul Tansa, raionul

— Vor picheta și vor săpa 2.500 gropi pentru plantat 
pomi.

— Vor defrișa aproximativ 2 hectare de tuilșuri și mă
răcini.

— Vor picheta și vor executa 2.000 terase individuale 
pentru pomi.

— Vor căra cantitatea da 250 tone gunoi de grajd, cîie 
100 kilograme de tiecar» pom plantat.

— Vor pregăti terenul și vor semăna benzi înierbate 
pe o suprafață de 5 hectare.

_ Vor executa în livadă 750 metri liniari drumuri șl 
500 metri liniari poteci, trasate pe curbele de nivel.

In afară de aceste lu
crări, tinerii colectiviști 
s-au mai angajat să trans
porte 1.000 tone gunoi de 
grajd pe suprafața care va

fi semănată cu porumb, 
în scopul obținerii unei re
colte de 5.000 kg. boabe la 
hectar în cultură neirigată.

le asigură, gunoiul de grajd 
mai are avantajul că duce la 
o aerisire mai 
tului, mărește 
grăundorii de 
incit apa se 
bine. Gunoiul 
efect nu numai un an, ci timp 
de 2—3 ani după ce a fost în
gropat sub zăpadă. De aceea, 
pentru a contribui la asigu
rarea celor 5.000 kg. porumb- 
boabe la hectar, ca și la îm
bunătățirea pămîntului gospo
dăriei, tinerii și-au luat an
gajamentul să transporte nu
mai cu forțele lor la tarlaua 
pe care se va semăna porumb 
1.000 tone de gunoi de grajd.

Proiectul de 
astfel întocmit, 
împreună 
conducere 
Simbătă, 
avut loc 
nerală a 
care s-a dezbătut planul gos
podăriei de re- 
cîștigare a su
prafețelor ero
date. Comite
tul U. T. M. 
a folosit a- 
ceastă adunare 
pentru a t 
la cunoștință 
angajamentele 
propuse. Tine
rii au primit cu 
entuziasm pro- ~ 
punerile comi
tetului, iar cei
lalți colecti
viști au apro
bat tnițiativa 
și s-au angajat 
să participe de 
munca pentru 
planului de înființare a live
zii pe dealul neroditor pînă 
acum.

bună a pămîn- 
golurile dintre 
pămînt, astfel 
păstrează mai 

de grajd are

angajament, 
a fost discutat 
consiliul de 

gospodăriei, 
noiembrie 
adunare

cu
al

11
o
colectiviștilor,

a 
ge- 
în

lunare V1 —' 
aduce JLUs'

asemenea la 
îndeplinirea

-
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Și-au depășit
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sarcinile de plan 
pe primele

sarcinile. Comitetul U.T.M. 
și-a dat seama că prin munca 
utemiștilor și tinerilor se poa
te aduce un aport însemnat la 
îndeplinirea planului gospodă
riei. Această muncă însă tre
buie bine organizată și îndru
mată. Comitetul U.T.M. pe 
gospodărie a cerut sfatul și 
sprijinul comitetului raional 
U.TJd. în cu rină, la gospodă
rie a sosit un secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Ne
grești. și. împreună cu el, un 
specialist — inginerul care 
coordonează lucrările de spo
rire a fertilității solului in 
raioanele Negrești ți Vaslui. 
La ședința de comitet pentru 
stabilirea angajamentelor au 
mai participat secretarul or
ganizației de partid și pre
ședintele gospodăriei colec
tive.

Inginerul a arătat membri
lor comitetului că principalele 
lucrări pe terenul respectiv 
sînt săpatul gropilor ți execu
tarea teraselor individuale. De 
la ateste lucrări trebuie por. 
nit in stabilirea propunerilor.

— Dar să r.u uităm că mai 
sint și alte lucrări de făcut — 
a intervenit secretarul organi
zației de partid. Trebuie fă
cute terase, trebuie să se cu
rețe ți să se adune mărăcinii, 
să se facă arătura în care vom 
însămința ierburi, să se care 
gunoi de grajd...

...Rină pe rină, cu ajutorul 
secretarului organizației de 
partid, al președintelui gospo
dăriei, al secretarului comite
tului raional U.T.M. și al in
ginerului s-au stabilit toate 
angajamentele, în raport cu 
forțele tineretului. S-a ajuns 
la concluzia că tineretul poate 
lua asupra lui executarea lu
crărilor pe o suprafață de 16 
hectare — aproape jumătate

terenuri ale gospodăriei, care 
nu sînt supuse eroziunii. Din 
cele citite, ca și din propria lor 
experiență, colectiviștii din 
Tansa și-au dat seama ce im
portanță deosebită are, în 
lupta pentru recolte bogate, 
folosirea gunoiului de grajd. 
Și pînă acum tinerii colecti
viști — mai ales conductorii de 
atelaje — au contribuit la că
ratul și răspînditul gunoiului 
de grajd pe cîmp. Dar gospo
dăria a prevăzut, în planul 
ăe producție pe anul viitor, să 
obțină de pe o suprafață de 
100 hectare neirigate cite 
5.000 kg porumb-boabe la 
hectar.
tre 
buie 
se 
pămîntului. 
ieftin îngrășământ pentru pă
mînt s-a dovedit a fi gunoiul 
de grajd. în afara sporurilor 
însemnate de recoltă pe care

De la mârâciniș - 
la pomi fructiferi

fruntași
Tot în întrecerea pentru fo

rarea rapidă și economică a 
sondelor petroliștii din această 
regiune au sporit simțitor vi
tezele de lucru atît la forajul 
de exploatare cît și la cel de 
explorare. De la începutul 
anului și pînă acum ei au fo
rat peste plan 32 de sonde.

(Agerpres)

Evocare de față 
cu prezentul

hectare neirigate 
kg porumb-boabe

Or,
alte 

luate 
numără

prin- 
tre- 

scop

știe, 
care 

acest 
îngrășarea

se
măsuri 

în
Și

Cel mai bun și

vreme, terenul 
deveni livadă este im. 

pentru orice fel de 
Ultimele recolte de 

porumb de aici, obți- 
fost 
hec- 
fost 
dat.

De multă 
care va 
propriu 
cultură, 
griu și
nute eu ani în urmă, au 
de maximum 500 kg. la 
tar. De atunci, terenul a 
folosit ca pășune, care a
după unele calcule foarte ge
neroase, pînă la 3.000 kg. de 
iarbă la hectar. In ultima vre-

B. CLĂTII!!
C. SLAVIC

Colectivele a numeroase în
treprinderi din regiunea IAȘI, 
printre care Fabrica de rul
menți din Bîrlad, „Țesătura" 
și Fabrica de confecții din 
Iași, unitățile de industrializa
re a lemnului, și-au depășit 
simțitor sarcinile de producție 
pe primele 10 luni ale anului. 
Alte 10 întreprinderi indus
triale din regiune și-au depă
șit pînă acum, cu aproape 3 
milioane lei, angajamentele 
anuale privind realizarea de 
economii suplimentare la pre
țul de cost. Printre acestea se 
numără Atelierele de reparat 
material rulant din Pașcani, 
Fabrica „Moldova Tricotaje" 
din Iași, Fabrica de confecții 
„Proletarul Roșu" din Birlad.

★

în primele 10 luni ale anului 
întreprinderile industriale din 
regiunea SUCEAVA și-au de
pășit sarcinile de plan cu 2,3 
la sută, reaiizînd o producție 
cu 6,3 la sută mai mare decit 
în aceeași perioadă a anului 
trecut. S-au realizat în plus 
față de plan aproape 1.800 
tone minereu de mangan, 
1.612.000 bucăți cărămizi, 3.400 
tone de zahăr, 46.000 m.p. țe
sături de bumbac. 15.000 kg. 
fire etc.

în întrecerea pentru redu
cerea continuă a consumurilor 
specifice la materiile prime 
colectivele de muncă din re
giunea Suceava au realizat 
peste plan economii în valoa
re de aprcape 13.600.000 Iei. 
Un număr de 20 de întreprin
deri din regiune și-au îndepli
nit angajamentele anuale pri
vind realizarea de economii 
suplimentare la prețul de 
cost.

(Agerpres)

La cabinetul tehnic al întreprinderii „Tehnica nouă“ din Capitală se organizează cu regu
laritate discuții cu caracter științific. Iată în fotografie un grup de muncitori cerînd 

părerea inginerului Dinu Biciulescu intr-o problemă tehnică.
Foto : AGERPRES

în pag. a 2-a:
— Planul de acțiuni co

mune al școlii 
ției U.T.M.

— „Steacrul 
skl ; 4—2

și organiza-

a 3-a:în pag.
— Cum sprijiniți produc

ția anului viitor 2 (Ne răs
pund cercetători ai Institu
tului de cercetări metalur
gice).

Președintele U.I.S.,

Jiri Pelikan,

ne vorbește despre:

15 ani de existentă ai U.I.S.
A

(Continuare în pag. a 3-a)

Govora. Vedere generală a

n cele ce povestea 
bătrînul Geamă
nu se contopeau, 
parcă, irealul și 
„parfumul" unei 
legende. își fuma

liniștit și cu plăcere țigara, 
făcea pauze ca să caute amin
tirile și continua:

— Oamenii credeau că să
răcia s-a născut pe lume în 
Vîlcea și că de aci a plecat 
aiurea să chinuiască alte su
flete. își lega vîlceanul cîine
le de căruță și pleca prin țară 
cu var să se întoarcă cu cîțiva 
sad de bucate pentru copii. 
Cînd pica în bătătura lui în
doit de oboseală și încărunțit 
de umilinți găsea căsuța în- 
brîncită de vînturi, de ploi și 
de vreme.

A oftat adine bătrînul Gea
mănu, a cules cu degetele în
gălbenite o țigară din pache
tul reporterului, a mulțumit 

Icu frumoasă bună cuviință și 
a încheiat:

— Pleca vîlceanul în beje-

uzinei de produse sodic»

G O
nie cu cîinele lingă el fiindcă 
inima lui bună îi poruncea să 
nu-l lase muritor de foame 
în singurătate. Dar alături, 
om ți dine, trăiau viață de 
cline...

Priviți acum meleagurile 
noastre.

Am privit meleagurile vîl- 
cenilor.

R A
ve, dar în aceeași măsură de 
impresionante, acordurile care 
armonizează simfonia ce vrea 
să cuprindă o regiune indus
trială într-o tumultuoasă înăl
țare, ridicată cu fruntea în 
lumină prin grija partidului, 
a celui ce a făcut ca fiecare 
colț al țării să înflorească în 
această primăvară socialistă.

Cunoștință
cu combinatul...

Cacinca Georghina îmi face 
cunoștință cu combinatul de

Țigara fumega între degete
le îngălbenite ale bătrînului 
Geamănu, care evoca vremuri 
asfințite. Fumegau îmbelșugat 
hornurile combinatului de la 
Govora. La capătul zării fu
megau grăbit bateriile de for
ță pentru ca să pulseze tre
pidant viața în tinerele schele 
petrolifere ale Argeșului. In 
stingă, într-o ordine stabilită 
de geologi, plantația metalică 
a sondelor ; în dreapta, cîmpul 
despovărat de belșug, purtînd 
la căldura brazdelor geneza 
holdelor pe care le va rumeni 
căldura unui antotimp aștep
tat. Peste tot, vesele sau gra-

Povestea bătrînul colectivist 
Geamănu despre cele ce au 
fost în Vîlcea cînd în vilele 
lui Vasile Zamfirescu sau Ion 
Cosmescu o „chintă roială de 
as" trecea un pumn de aur, 
o moșie sau un palat de la 
un trîntor la altul.

în fața noastră, de jur îm
prejur se desfășura în toată 
splendoarea lui, aureolat de 
culorile vii ale toamnei, ta
bloul unei regiuni trezită la o 
viață nouă în anii regimului 
democrat-popular.

Povestea molcom bătrînul 
colectivist căutînd cu înțelep
ciune în amintiri. Ascultam o 
evocare de față cu prezentul.

sodă. Cacinca Georghina o_ e 
tînără care a îndrăgit chimia, 
i-a pătruns tainele într-o fa
cultate și a părăsit Timișoara 
pentru ca aci, la Govora, în 
mijlocul unui colectiv tînăr și 
entuziast să întrebuințeze cu 
pasiune cunoștințele acumu
late.

Așadar, tînăra dispeceră se 
oferă să-i fie reporterului ghid 
prin giganticul labirint care 
transformă sarea și calcarul 
în șarje de sodă calcinată și 
caustică, prețioase materii pri
me pentru industria noastră 
chimică.

In mijlocul cîmpului răsco
lit nu ăe multă vreme de fie-

rul plugului, combinatul ți se 
înfățișează ca o îmbinare 
somptuoasă de figuri geome
trice modelate din argintul cel 
mai pur. Culoarea aceasta 
proaspătă, tinerească, amin
tind de nuanțele salinelor, de 
tonurile calcarului, risipită pe 
clădiri masive, pe hornuri 
înalte, ți veșnic fumegînde, pe 
șerpuirile perfecte ale conduc
telor capătă o valoare deose
bită tocmai pentru faptul că 
contrastează cu negrul bătrîn 
al brazdelor răsturnate de 
tractoare pe vastitatea Văii 
Oltului.

Termocentrala cu mers de 
ceasornic, îngrămădind kilo
wații în liniile de înaltă ten
siune, nu spulberă liniștea 
care s-a statornicit pe aceste 
meleaguri.

Dispecera zimbește. Zîmbeș- 
te cu satisfacție și explică :

— Termocentrala a intrat în 
funcțiune la 7 noiembrie 1959. 
La capătul unei întreceri în
tre constructori ți montori 
s-a respectat un angajament. 
Acum, termocentrala dă cu
rent ți pentru sistemul ener
getic național.

Ajungem în secția „soda
LUCIAN ZATTI

(Continuare tn pag, a 2-a)

In această 
ploioasă, în 
camere de la primul etaj 
al hotelului 
lace", am 
jumătate 
ședințele 
ționale a 
Pelikan. 
scurtă 
permis să străbată cîteva 
sute de kilometri prin țara 
noastră, președintele U.I.S. 
a acceptat cu amabilitate 
să răspundă întrebărilor 
„Scînteii tineretului".

Deoarece am discutat 
cu Jiri Pelikan în zilele ce
lei de a XV-a aniversări a 
U.I.S., l-am rugat, mai în- 
tîi, sa ne vorbească despre 
drumul parcurs de puter
nica organizație internațio
nală studențească în anii 
care au trecut de la înfiin
țarea sa. Președintele U.I.S. 
ne-a răspuns :

după-amiază 
liniștea unei

„Athende Po
stat de vorbă o 
de oră cu pre- 
Uniunii Intema- 
Studenților, Jiri 
După o vizită 

dar care i-a

luptă împreună cu popoarele lor 
pentru înfăptuirea celor mai arză
toare năzuinți. Să amintim lupta 
sfudențimii din Algeria împotriva 
colonialismului francez, hotărîrea 
cu care studenții din Cuba apără 
__ "e revoluției, contribuția

— Este o deosebită satisfacție 
pentru noi de a putea constata că 
deși au trecut 15 ani de la înfiin
țarea U.I.S., idealurile ce au stat 
la baza constituirii acestei organi
zații a studenților lumii rămîn ac
tuale. Experiența muncii noastre 
de 15 ani a confirmat concepția 
fundamentală a U.I.S. și anume că 
studenții sînt o parte componentă 
a popoarelor și ca atare ei pot 
să-și rezolve revendicările doar 
prin participarea activă la lupta 
generală a popoarelor pentru so
luționarea problemelor esențiale 
ale contemporaneității — menți
nerea păcii, asigurarea indepen
denței naționale a popoarelor afla
te sub jugul colonial. Realitatea 
a demonstrat falimentul tuturor în
cercărilor dușmanilor U.I.S. de a 
aduna studenții sub steagul „apo
litismului" și de a-i abate de la 
viața politică a popoarelor lor. In 
prezent, studenții din numeroase 
țări 
din

alo lumii, am putea spune 
imensa majoritate a țărilor,

De-a lungul 
șoselelor

Drumurile din împrejuri
mile Lugojului au căpătat în 
acest an o înfățișare nouă. Au 
fost transportate și împrăș
tiate sute de metri cubi de pie
triș și balast. S-au plantat mii 
de puieți de pomi roditori pe 
marginea șoselelor. Cele 119 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică care cuprind tineretul 
din întreprinderi, instituții și 
școli ale orașului, au efectuat 
anul acesta peste 97.700 de 
ore de muncă patriotică la 
amenajarea și înfrumusețarea 
drumurilor.

realizările
studenților din Coreea de sud la 
răsturnarea lui Li Sîn Man și a ur
mașilor lui. Studenții din Spania, 
Portugalia, din America Latină, din 
numeroase țări de pe alte conti
nente, se găsesc antrenați în lupta 
plină de curaj și fermitate a po
poarelor lor.

Putem afirma că idealurile pro
movate de U.I.S. găsesc un spri
jin fot mai larg în rîndul studen
ților. Despre aceasta vorbesc con
vingător influența exercitată de 
acțiunile U.I.S., precum și crește
rea numărului membrilor organi
zațiilor ce fac parte din U.I.S, 
Vreau să amintesc că la ultima se
siune a Comitetului Executiv al 
U.I.S. au fost primite în rîndurile 
noastre zece organizații naționale 
studențești importante printre care 
uniunile naționale ale studenților. 

. din Brazilia, Indonezia, Nigeria, 
Argentina, Congo, organizația stu
denților din coloniile portugheze 
și altele.

Creșterea influenței U.I.S. se da
torește consecvenței cu care orga
nizația noastră militează pentru 
mobilizarea maselor largi ale sfu- 
dențimii în lupta împotriva peri, 
colului de război, pentru dezar
mare generală, totală și controla
tă, pentru încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. Aceste proble
me stau în centrul activității U.I.S. 
Lucrul acesta este cît se poate de 
firesc deoarece U.I.S. a luat naș
tere din lupta unită a studenților, 
împotriva fascismului și militaris
mului german, iar astăzi cînd for
țele răspunzătoare de masacrarea 
studenților în timpul ultimului 
război mondial renasc în Germa
nia occidentală nu putem fi indi
ferenți.

Uniunea Internațională a Studen
ților se pronunță cu fermitate îm
potriva colonialismului și imperia- 

■ lismului, principalele surse ale 
încordării internaționale și ale a- 
gresiunii. Chiar în perioada cînd 
lupta împotriva colonialismului 
nu avea amploarea actuală, U.I.S. 
a sprijinit aspirațiile de libertate 
ale popoarelor înrobite de colo
nialism. Mulți conducători ai ti
nerelor state independente și-au 
început activitatea lor publică în 
rîndurile organizațiilor studențești. 
In trecut ca și în prezent U.I.S, 
nu s-a mărginit la ajutorul moral 
și politic, ci a sprijinit și din punct 
de vedere material pe studenții 
din țările coloniale și dependente 
— prin acordarea de burse, ali
mente, medicamente, manuale di
dactice etc.

în întreaga sa activitate Uniune»
EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a IV-a)



Planul de acțiuni comune 
a! școlii și organizației U. LUI.
Unul din obiectivele importante care a stat în fața co

mitetului U.T.M. pe școală, de la început de an școlar, 
a fost alcătuirea planului de muncă al comitetului 

U.T.M. și a planului comun de activități culturai-artistice 
și sportive, plan elaborat împreună cu conducerea școlii, sub 
directa îndrumare și conducere a organizației de bază P.M.R. 
La alcătuirea planului comun s-a ținut seama atît de expe
riența acumulată în anul școlar trecut, cit și de propunerile 
și observațiile făcute de utemiști și elevi, de sugestiile profe
sorilor. Iată ce cuprinde acest plan.

Ce mi-a povestit
un miner...

intensificarea muncii 
educative — obiectiv 
principal al pianului 

comun
Un loc important in planul de 

acfiuni comune îl ocupă manifes
tările menite să contribuie la e- 
ducația politică a elevilor, la dez
voltarea sentimentelor de dragoste 
fafă de patrie și partid, prin cu
noașterea tradifiilor revoluționare 
ale clasei muncitoare din țara 
noastră și a realizărilor obținute 
de popor, sub conducerea parti
dului, pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, la întărirea e- 
ducafiei în spiritul ideilor interna
ționalismului proletar. In acest 
sens, ne-am propus să organizăm 
o întîlnire a elevilor școlii noas
tre cu primul secretar al Comite
tului orășenesc P.M.R.-Buzău, In 
afară de aceasta, pentru luna no
iembrie am programat un simpo
zion cu tema „Uniunea Sovietică 
pe drumul glorios al comunismu
lui" și un simpozion „Mărețele 
realizări ale regimului democrat- 
popular".

vînd în vedere va
loarea educativă a 
vizitării locurilor le
gate de lupta din 
ilegalitate a partidu
lui nostru, precum și 

a muzeelor și expozițiilor, am 
trecut în planul de acțiuni 
comune organizarea unei ex
cursii cu 200 de elevi la 
Muzeul Doftana și a unei alte 
excursii cu 350 de elevi, la Mu
zeul de istorie a partidului din 
București, Reușita taberei turistice 
de anul trecut ne-a determinat ca 
și, pentru acest an să prevedem 
(pentru vacanța de iarnă în pri
mul rînd) organizarea drumeției cu 
itinerariul Buzău—Brăila (Combi
natul de industrializare a stufului). 
Galați (vizitarea orașului și a șan
tierului unde se înalță noul com
binat siderurgic, organizarea unei 
întîlniri, cu muncitorii acestui șan
tier), Delta Dunării — iar la în
toarcere să vizităm orașul Plo
iești.

Elevii noștri se pregătesc în 
școală pentru a îmbrățișa apoi di
ferite profesiuni. Regiunea noa
stră, spre exemplu, are nevoie 
de tot mai multi ingineri agro
nomi și tehnicieni pentru agricul
tură. Deci, noi trebuie să îndru
măm cit mai mulfi tineri să îm
brățișeze aceste profesiuni. In 
acest scop, pe lingă alte activități 
care vin să contribuie la orien
tarea profesională a elevilor, vom 
măi organiza vizite la 3 unități 
socialiste din agricultură, din apro
pierea orașului. Aici elevii se vor 
intîlni cu țăranii muncitori, cu ță
ranii colectiviști, vor afla lucruri 
interesante despre viața și mun
ca lor, vor cunoaște dezvoltarea 
acestor unități socialiste din a- 
gricultură.

In plan au fost prevăzute 
și unele activități privind educarea 
materialist-știinfifică a elevilor. 
De pildă, la clasele a Vlll-a se va 
organiza o conferință pe tema 
„Știința și religia", iar la clasele 
mari un simpozion intitulat „Omul 
a cucerit Cosmosul"

Întreagă această activitate are 
menirea de a contribui la educa
rea comunistă a elevilor, la dez
voltarea răspunderii față de învă
țătură, la pregătirea lor multila
terală.

★
In școala noastră activitatea 

cultural-artistică se bucură de pre
țuire din partea elevilor. Există o 
adevărată tradiție în organizarea

(Urmare din pag. l-a) 

calcinată", in ansamblul de 
agregate automate și instalații 
ingenios elaborate ca să trans
forme după legile chimiei sa
rea și calcarul în hîdrocarbo- 
nat de sodiu iar apoi în sodă 
calcinată.

Cu același zîmbet, cu aceeași 
satisfacție, dispecera continuă 
să-l informeze pe reporter :

— Secția de sodă calcinată a 
intrat în funcțiune tot la 7 
noiembrie 1959. Cea de sodă 
caustică in 1960.

Datele comunicate de tânăra 
dispeceră au o semnificație 
minunată. Așadar, colectivul 
acesta despre care am aflat că 
„are virsta medie de 26 de 
ani“ și-a fixat termenele de 
dare în folosință a obiective
lor din cadrul combinatului 
in zile de înaltă sărbătorire 
pentru clasa muncitoare. Și 
toate angajamentele au fost 
indeplinite.

De la penultimul etaj al 
combinatului ni se oferă pers
pectiva unor meleaguri care 
au căpătat amprenta noului. In 
spate, pădurea sondelor care 
în vreme de seară își îmbra
că suplețea în eșarfe de 
becuri. Peste timpul negru 
cabluri trainice împovărate de 
kilowați găsesc sprijinul stu
pilor de înaltă tensiune. In a- 
propierea combinatului, blocu
rile elegante, care formează 
o adevărată așezare modernă, 
cu străzi asfaltate și zone 
verzi afirmă din plin condi
țiile de viață create lucrăto
rilor. Departe, pilcul de vile 
elegante: stațiunea balneo
climaterică Govora, în care 
vom poposi la sfîrșitul aces
tui reportaj.

Cu zgomot de fierărie, un 
marfar îmbogățește tabloul viu 
al împrejurimilor alergând 
spre combinat.

Dispecera lămurește :
Ne sosește un nou transport 

de calcar din cariera de la 
Bistrița. Distanța pînă la a- 
ceastă materie primă este de 

acțiunilor de acest gen. în acest 
an școlar obiectivul nostru este de 
a lărgi caracterul de masă al ac
tivității culturai-artistice. De pildă, 
ne-am propus în planul de acțiuni 
comune organizarea brigăzilor ar
tistice de agitație la nivelul orga
nizațiilor U.T.M. de ani și a unei 
brigăzi cu elevele din internatul 
școlii, mărirea echipelor de dan
suri populare organizate pe ani, 
îmbogățirea repertoriului ansam
blului coral și organizarea unor 
reuniuni tovărășești lunare, pe or
ganizații U.T.M, de ani.

Preocuparea noastră este de a 
asigura un bogat conținut acti
vității brigăzilor artistice de agi
tație, astfel ca acestea să-și în
deplinească menirea, să contribuie 
efectiv la educarea elevilor, la 
generalizarea experienței bune, la 
stimularea fruntașilor, la remedie
rea unor lipsuri existente în clase. 

Un membru din comitetul U.T.M. 
pe școală, împreună cu doi pro
fesori se vor preocupa de con
stituirea brigăzilor artistice de a- 
gifație și de alcătuirea progra
mului. Textul programelor brigăzi
lor artistice de agitație va cuprin
de aspecte din activitatea elevilor 
și va fi întocmit de membrii cer
cului literar. In afară de reuniunile 
tovărășești pe care le vor susține, 
formațiile noastre artistice vor evo
lua cu regularitate pe scena cămi
nului cultural „Olga Bancic" și vor 
prezenta cîte un program adecvat 
cu prilejul vizitelor pe care le 
vom organiza în cele 3 unități so
cialiste din agricultură.

Inițierea unei întreceri între e- 
chipele de dansuri, organizate cu 
sprijinul profesorilor de educație 
fizică pe ani de studii va duce 
fără îndoială la lărgirea acestor 
formații, la îmbogățirea repertoriu, 
lui lor.

Bn planul de acfiuni 
comune s-au stabi
lit măsuri și respon
sabilități concrete în 
vederea desfășurării 
cu succes a festivalu

lui „fri.nail Eminescu". intrat în tra
diția școlii. Astfel, doi membri ai 
comitetului U.T.M. împreună cu pro
fesoarele de limba romînă și cea 
de muzică, ajutați de cele mai 
talentate elemente din cercul lite
rar, se vor ocupa de pregătirea 
unui montaj muzical-literar legat 
de viața și opera marelui nostru 
poet. De asemenea, vor fi organi
zate și unele recenzii, întîlniri cu 
scriitori, unele seri de 'Mrebări 
și răspunsuri pe teme de ș’ -tța 
și tehnică etc. Pentru educație mu
zicală și estetică a elevilor, am 
trecut în planul de acțiuni co
mune organizarea în fiecare lună 
a unei audiții muzicale. Fiecare 
din aceste audiții va cuprinde cele 
mai reprezentative lucrări ale unui 
compozitor și va fi precedată do 
o prezentare a compozitorului res
pectiv. Astfel, în primul trimestru 
audițiile muzicale vor fi consacra
te vieții și operei lui George 
Enescu și Ciprian Porumbescu.

O multilaterală 
activitate sportivă 

de masă
Echipele reprezentative ale șco

lii noastre sînt cunoscute în în
treaga regiune prin performanțele 
obținute anul trecut ia volei, gim
nastică și baschet, unde s-au cla
sat pe locul I pe oraș și regiune. 
Pentru a obține și în celelalte 
discipline din cadrul campionate
lor școlare rezultate asemănătoare, 
am prevăzut, în planul alcătuit îm
preună cu direcțiunea școlii, o 
serie de acțiuni menite să ducă

numai 15 km. Din carierele de 
la Bistrița se poate extrage 
calcar sute de ani. Cit despre 
cealaltă materie primă, despre 
sare...

Dispecera arată clinul unui 
munte. Printre eroziuni, prin
tre scormonirile haotice, tăiate 
de viiturile apelor, urmele de 
sare oferă ochiului imaginea 
unor inzăpeziri veșnice.

Călăuza e stăpânită de ace
lași zîmbet. Și-i stă minunat 
tind zîmbește.

...si cu oamenii 
tui

— Dumitru Afronie !
Și tînărul maistru de la 

unul din cele patru cuptoare 
de var ne întinde mina. Pe 
chipul lui s-au imprimat dîr- 
zenia și siguranța de sine câș
tigate în anii de muncă în
cordată pe marile șantiere ale 
patriei.

Ne povestește apoi crîmpeie 
din viața lui. Nimic de dome
niul neobișnuitului. Viața lui 
Dumitru Afronie seamănă cu 
viața operatorului principal 
Ion Popescu, cu viața multor 
tineri de la Govora. Au po
posit pe Valea Oltului tind 
aci se făceau săpături pentru 
fundații, tind se înălțau cofra- 
je. Au lucrat pe șantier, au 
simțit îmbrățișarea cinstită 
a colectivului. Organizația 
U.T.M. i-a îndemnat spre șco
lile de calificare. Au urmat 
îndemnul și acum sînt cadre
le de nădejde ale combinatu
lui.

Fiecare dintre ei iți poves
tește cu competență despre 
procedeele tehnologice care se 
folosesc la construirea celui de 
al cincilea cuptor pentru ar

la lărgirea caracterului de masă 
al activității sportive din școală.'

Responsabilul cu activitatea 
sportivă din comitetul U.T.M. se 
va ocupa îndeaproape de munca 
asociației sportive a elevilor noș
tri. Cu sprijinul profesorilor de 
educație fizică a fost alcătuit pro
gramul pe întregul an al compe
tițiilor sportive la care vor parti
cipa elevii școlii. O atenție deo
sebită s-a acordat mobilizării ele
vilor la întrecerile sparlachiadei 
de iarnă a tineretului, la tradi
ționalele crosuri de toamnă și 
primăvară, precum și la campio
natele școlare. Nou față de anul 
trecut este și acțiunea pe care 
ne-am propus-o în planul de mă
suri comune și anume, de a or
ganiza o efapă pe ani de studiu 
a campionatelor școlare cu scopul 
de a antrena un număr cîf mai 
mare de elevi în activitatea spor
tivă.

upă elaborarea pla- 
anuluî de acțiuni co

mune s-a organizat 
ședința consiliului 
pedagogic și a acti
vului U.T.M. din școa

lă în care a fost prezentat și 
discutat planul comun. Tot 
în această ședință s-au fixat 
unele date privind desfășura
rea acțiunilor prevăzute, eșalona
rea lor în tot timpul trimestru
lui, în limita timpului prevăzut 
pentru activitate extrașcolară. In 
același timp, s-au concretizat res
ponsabilitățile, s-au format colec
tive din rîndul profesorilor și al 
cadrelor U.T.M. pentru organiza
rea fiecărei acțiuni. Astfel, au fost 
antrenați spre a conduce și în
druma organizarea activităților 
culturai-artistice și sportive profe
sori de limba romînă, de istorie, 
muzică, de educație fizică, diri- 
ginți și cadre U.T.M. care lucrează 
în resoarfele respective.

O etapă importantă a fost, după 
aceea, popularizarea planului de 
activități comune din rîndul elevi
lor. La îndrumările dafe de or
ganizația de partid, conducerea 
școlii și comitetul U.T.M. au luat 
hotărîrea ca la fiecare clasă o oră 
educativă să fie închinată discu
tării planului comun, stabilirii o- 
biectivelor pe fiecare clasă, fixa
rea responsabilităților. în acest fel, 
fiecare diriginte, în strînsă colabo
rare cu organizatorii de grupă 
U.T.M., sau cu birourile U.T.M. de 
clasă și-au alcătuit un plan, la 
nivelul clasei, de activități exfra- 
școlare. în felul acesta, credem că 
am asigurat condițiile ca planul 
trimestrial să fie realizat, iar acti
vitățile propuse să cuprindă în-' 
treaga masă a elevilor.

CLONȚ PETRA 
secretara comitetului U.T.M. 
Școlii medii ,,Mihail Eminescu1 

din Buzău

G O V O R A
derea calcarului. Dar nu uită 
să-ți amintească și faptul că 
prin darea lui in funcțiune ca
pacitatea de producție a com
binatului se va mări conside
rabil.

In incinta combinatului, nu 
departe de locul amenajat pen
tru parcarea bicicletelor și 
motocicletelor se află niște 
panouri concepute in așa fel 
ca să imite arhitectura clădi
rilor.

De pe unul din ele ne surid 
chipurile tinerilor Ion Voica, 
operator chimist, Gheorghe 
Costea, șef de echipă în sec
ția cazangerie, Ion Barbu ope
rator chimist. Sub fotografii, 
titeva fraze frumos caligra
fiate care laudă vrednicia și 
spiritul inventiv al tinerilor 
fruntași în producție. Grafice 
sugestive comunică intr-un 
„limbaj" lesne de înțeles cele 
ce se petrec în giganticul la
borator. Urmărind zigzagurile 
unui grafic afli că într-o zi cei 
din secția sodă caustică au 
realizat sarcinile de plan cu 
107,6 la sută, iar cei din sec
ția sodă calcinată cu 101,4 la 
sută. In altă zi, diferența de 
procente este schimbată în fa
voarea secției de sodă calci
nată. Ceea ce înseamnă că 
întrecerea dintre secții este 
animată de tinereasca dorin
ță pentru câștigarea și menți
nerea titlului de secție frun
tașă.

Urmărind afișajul îmbrăți
șezi cu privirea însăși viața 
combinatului. Diferite afișe 
stabilesc chiar itinerariile tine
rilor în orele din afara pro
ducției. Pe diferite panouri se 
anunță noul repertoriu al 
echipelor artistice, programul 
clubului. Bibliotecara Elisabe- 
ta Popescu anunță titlurile 
noilor cărți sosite în rafturile 
bibliotecii. Dar luate în an

în secția de scrimă a clubului sportiv „Progresul" își desfășoară activitatea uii 
număr de 85 scrimeri. Mulți dintre ei au participat la diferite concursuri naționale și 
internaționale. în fotografie : maestrul Pelegrini Angelo discută cu un grup de sportivi, 

printre care Maria Vicol și Ana Ene, maestre ale sportului din R.P.R.
Foto : AGERPRES

Pe scurt„Steagul Roșu“—Levski: 4-2
în ultimul joc al turneului balcanic inter-clu- 

buri de fotbal, miercuri în nocturnă la Sofia 
echipa Steagul Roșu Brașov a obținut un re
marcabil succes învingînd cu scorul de 4-2 (3-1) 
echipa Levski Sofia. în ciuda terenului alune
cos fotbaliștii romîni au desfășurat un joc omo
gen fiind in dese rânduri aplaudați de cei peste 
20.000 de spectatori. Scorul a fost deschis in

minutul 2 de Mezsaros care a trimis balonul în plasă cu o lo
vitură de cap. In minutul 21 același Mezsaros a ridicat scorul 
la 2-0. Gazdele au redus din handicap prin Iliev care a trans
format o lovitură de la 11 m (35’). Cu 5 minute înainte de în
cheierea primei reprize David a marcat dintr-un unghi dificil 
al treilea punct al echipei noastre. După pauză, jocul se echili
brează ambele formații mareînd cite un punct prin Iliev (54') 
și respectiv Mezsaros (60 ).

ÎN URMA ACESTEI NOI VICTORII ECHIPA STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV A CÎȘTIGAT PRIMA EDIȚIE A TURNEULUI 
BALCANIC INTER-CLUBURI TERMINÎND NEÎNVINSĂ 
COMPETIȚIA.

Astăzi, pe stadionul „Republicii"
Pe stadionul Republicii (și 

nu pe „23 August" cum s-a 
anunțat anterior) astăzi se ta 
desfășura în nocturnă, de la 
ora 17,30, întîlnirea restanță 
de fotbal dintre echipele bucu- 
reștene C.C.A. și Rapid, con

samblu, panourile, graficele, 
simple și sugestive, programul 
clubului, itinerariul unei ex
cursii pe Valea Oltului, vor
besc într-un limbaj înflăcă
rat despre viața plină de tu
mult tineresc a colectivului 
despre care Georghina Ca- 
cinca spunea cu zîmbet nere
ținut că... „are virsta medie 
de 26 de ani".

Oltul
pe un drum nou

Lăudând superba călătorie a 
Oltului, Geo Bogza îl urmă
rea mîngîind văi de o frumu
sețe sălbatică, purtând în circă 
plute cu plutași temerari, pră- 
vălindu-se în zbaturile mori
lor mărunte, ajutîndu-l pe 
vîlcean să ferăstruiască inimi
le brazilor. Dar iată că geniul 
omului a dat la Govora o nouă 
întrebuințare Oltului. Combi
natul de sodă avea nevoie de 
sare și se punea întrebarea: 
cum să i-o dăm mai din bel
șug, mai pură, cu cheltuieli și 
eforturi minime ? Căutările, 
cercetările susținute de teorii 
bine verificate au găsit solu
ția și oamenii și-au spus: 
„Vom face Oltul miner! 11 
vom prăvăli în salinele de la 
Ocnița, îl vom învolbura în 
galeriile haotice să spele les
pezile, să le topească într-o 
cumplită frământare și să le 
ducă la combinat printr-un 
canal de 11 kilometri".

Această formă — unică la 

țină pentru campionatul țării. 
In deschidere cu începere de 
la ora 15,45 este programat un 
meci de verificare intre două 
selecționate care se pregătesc 
in vederea turneului de juniori 
U.E.F.A. de la București.

noi în țară — de exploatare a 
sării și numită in termeni 
tehnici „prin injecție" este cea 
mai ieftină și reprezintă ex
presia unei dezvoltări indus
triale înaintate.

Cit despre zăcămintul de 
sare de la Ocnița, nu va reuși 
Oltul ori cit de harnic miner 
s-ar dovedi să-i macine- toate 
filoanele în sute de ani. Una 
din inepuizabilele bogății ale 
patriei noastre este și sarea, 
căreia îi dăm întrebuințări 
dintre cele mai felurite. Țara 
trăiește zile de avîntată pros
peritate și n-o să se supere 
Oltul dacă o să-l învățăm și 
alte meserii.

Govora-stațiune 
de odihnă

Povestea bătrinul colecti
vist Geamănu despre vremuri 
tind în vilele lui Vasile Zam- 
firescu sau Ion Cosmescu o 
„chintă roială de as" trecea 
un pumn de aur, o moșie sau 
un palat de la un trîntor la 
altul. Dar vorba lui: „Acele 
vremuri s-au dus să nu se 
mai întoarcă, așa cum se duc 
și nu se mai întorc apele Ol
tului".

Stațiunea balneo-climaterică 
Govora a devenit in zilele 
noastre gazda primitoare a oa
menilor care pun umăr voi
nic la construirea vieții noi. 
La Govora se găsesc izvoare 
de ape minerale clorurosodice, 
iodurate și clorurosodice-sul- 
furoase, izvoare de ape mine
rale hidrosulfuroase și nămol 
mineral. In urma săpături
lor făcute între anii 1950- 
1952 de Comitetul Geologic

* Miercuri au început la 
sediul U.C.F.S. lucrările con
sfătuirii reprezentanților fe
derațiilor și cluburilor care 
participă la competiția de 
fotbal „Turneul balcanic in- 
tercluburi“. La lucrări sînt 
prezenți reprezentanți din 
R. P. Bulgaria, Grecia, R. P. 
Albania, Turcia și R. P. Ro
mînă.

★
Continuîndu- 

și turneul în 
U.R.S.S., echi
pa selecționată 
de lupte cla
sice a Japoniei 
a evoluat la 
Tbilisi în com

pania echipei reprezentative 
a R. S. S. Gruzine. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 6'/-—2’/2 puncte.

★
În cursul lunii decembrie 

sportivii romîni vor susține 
numeroase întîlniri interna
ționale. Echipa masculină de 
baschet a țării noastre va 
evolua între 20 și 24 decem
brie la campionatele balcani
ce programate în Iugoslavia, 
între 14 și 19 decembrie echi
pa de hochei pe gheață a 
R. P. R. va intîlni la Kiev 
echipa R. S. S. Ucraine-

La Școala medie nr. 3 „Mi- 
hai Viteazul" din Ploiești 
a avut loc, cu cîtva timp 
înainte, o adunare gene
rală U.T.M. deschisă cu 
tema „Oamenii sovietici — 
constructori ai comunismu
lui" Adunarea a fost bine 
pregătită și s-a desfășurat 
într-un mod deosebit de 
atractiv. Astfel, pe lingă 
referatele care s-au ținut, 
a fost prezentat și un pro
gram de poezii și coruri 
închinate muncii avîn- 
tate a constructorilor 
comunismului. Deosebit 
de emoționante au fost 
momentele în care elevii 
au ascultat, înregistrată pe 
discuri, cuvîntarea mare
lui Lenin „Despre puterea 
sovietică". Apoi utemiștii 
și elevii au ascultat impri
mată pe discuri, relatarea 
lui Iuri Gagarin despre 

zborul său în Cosmos.
Foto : V. ISAC

s-au pus în funcțiune la Gîte- 
jești, cale de doi kilometri de 
la Govora, două sonde care 
dau o mare cantitate de apă 
sărată, iodurată, bromurată

In vilele „Palas", „Balnea
ră”, „1 Mai”, „V. Babeș“, în 
cele 20 de vile elegant amena
jate și-au petrecut concediul 
și și-au refăcut sănătatea în 
anul 1961 peste 21.600 de oa
meni ai muncii. In aceste vile 
s-au întîlnit anul acesta Flo- 
rea Ungur, miner din Surduc. 
Gheorghe Toma, betonist din 
Ploiești, Ilie Filipescu petro
list din Ploiești, Dumitru Bar
bier, învățător din Suceava, 
Savin Flobus, farmacist din 
Suceava. Au admirat valea 
râului Hința, dealurile bogat 
împădurite ale Frăsinetului, 
au adăstat să contemple pei
sajele de neuitat din Valea 
Oltului.

Stațiunea balneo-climaterică 
de la Govora cunoaște și ea 
viața trepidantă a localități
lor în plină înflorire datori
tă politicii partidului. Străzile 
Horia, Cloșca, Crișan au fost 
de curînd asfaltate. In luna 
mai s-a construit aci o nouă 
centrală termică. S-au cons
truit baraje pentru consolida
rea stațiunii. Se va construi o 
clinică modernă de hidrotera- 
pie, două bazine de apă iodată 
și sulfuroasă. Pecetea noului 
este tot mai evidentă in aceas
tă localitate pitorească dăruită 
în întregime pentru bucuriile 
și viața înnoitoare ale cons
tructorilor vieții noi.

Despre cele ce au fost 
cândva pe aceste meleaguri oa
menii își amintesc tot mai 
rar. Fiindcă așa cum spunea 
bătrinul colectivist Geamănu: 
„Acele vremuri s-au dus să nu 
se mai întoarcă, așa cum se 
duc și nu se mai întorc apele 
Oltului",

în

Pe baci Sârnion Arion l-am 
cunoscut nu demult in 
localitatea minieră Va

lea Dosului, raionul Alba 
Iulia. Stătea în fața graficu
lui cu situația întrecerilor din
tre brigăzile de mineri și-și 
nota cu atenție ceva într-un 
carnețel. Am intrat în vorbă 
cu el și din una într-alta, bă
trânul s-a apucat să poves
tească o istorie care mi s-a 
părut interesantă.

— Feciorule, noi, mi
nerii, nu sîntem prea 
meșteri la vorbă, dar 
fie, am să-ți povestesc 
cîteva întâmplări. Iată, 
într-o vreme, băieții 
din brigada condusă de 
Petrie Iosif își realizau 
cu greu planul, erau 
cum s-ar zice, codașii 
minei. Am stat atunci 
într-o seară și m-arn 
gindit: n-am putea oare 
să le dăm o mină de 
ajutor. Zis și făcut. 
M-am dus la comitetul 
nostru de partid și am 
cerut să mă dea să lu
crez în brigada lui Pe
trie. Propunerea mi-a 
fost aprobată. Am luat 
primire această brigadă. Mulți 
dintre ortacii din brigadă 
fiind tineri se țineau toată 
ziua de șotii. Drept să-ți 
spun mie îmi plac băie
ții veseli. Să fie veselie, nu 
zic, dar și treabă. Cînd sîn
tem la muncă să muncim 
bine. Le-am spus asta de la 
început clar și limpede. Apoi 
am făcut o nouă împărțire 
a oamenilor la locul de mun
că. Pe cei mai pricepuți 
in ale mineritului i-am pus 
la încărcat cărbunele, pe cei 
mai puțin pricepuți la munci
le care cereau să știi bine me
seria. Asta i-a cam pus pe 
gânduri pe băieți.

Eu mă făceam că nu văd 
nedumerirea lor. In gînd însă 
îmi ziceam: „dacă vrem ca 
munca să meargă bine, toți 
ortacii trebuie să știe să lu
creze bine. Muncind unde e 
mai greu deprind și mai re
pede meseria". Pentru aceasta 
eram insă atent să acord 
fiecăruia ajutorul cuvenit. 
Fiecare om răspundea acum 
de o anumită operație în 
așa fel, incit să nu ne în
curcăm unul pe altul în mun
că. Abatajul nostru era orân
duit cum s-ar spune ca la 
carte. Ce s-a întâmplat după 
aceea ? In acea lună brigada 
a părăsit locul de codaș. In 
luna următoare se număra 
chiar printre brigăzile frun
tașe ale minei.

Acum, eu nu că vreau să

Pentru sezonul de iarnă

Pentru noul sezon de iarnă, 
colectivul Fabricii de blă
nuri „1 Mai" din Oradea a 

realizat anul acesta 9 modele noi 
de confecții pentru femei, băr
bați și copii.

Printre acestea se numără : hai
na trei sferturi pentru femei, căp
tușită cu blană în culori pastel,

Muzicieni de peste hotare
în țara noastră

în acest început de 
stagiune publicul ro- 
mînesc are prilejul să 
asculte în sălile de 
concert și ale teatre
lor lirice, alături de 
artiștii noștri, și pe nu
meroși muzicieni de 

peste hotare.
Astfel, în timp ce 

soprana Liliana Bareva 
din R. P. Bulgaria își 
continuă turneul în 
țara noastră cîntînd în 
operele „Rigoletto" și 
„Traviata'-, un alt ar
tist bulgar, basul 
Gheorghi Enev, își dă 
concursul într-o serie 
de spectacole cu ope
rele „Bărbierul din 
Sevilla" și „Lakme".

Pe cunoscutul bari
ton Pavel Lisițian, ar- 
‘ist al poporului al 

U.R.S.S., amatorii de 
operă î| vor putea as
culta în curînd inter- 
prelind rolurile lui Va
lentin din opera 
Faust, și Evgheni One- 
ghin pe scenele Ope
relor din București și 
Cluj. Tot din U.R.S.S. 
a sosit violonistul 
Vladimir Malinin care 
va fi solistul a șase 
concerte : la București, 
lași, Focșani, Craiova, 
Brașov și Sibiu.

Alfi artiști vocali și 
instrumentiști : sopra
nele Janina Rozelowna 
din R. P. Polonă și 
Ysel Poliarf din Bel
gia, pianiștii Jean Bo- 
guet din Franța și 
Tibor Wehner din R.P. 
Ungară, pianistul Spi- 
tihnev Sorm și violo-

Biblioteca clubului Uzinei „Steagul ioșu“ din Brașov nu
mără peste 40.000 de volume. Zilnic tineri muncitori și 

elevi seraliști, vin aici pentru a împrumuta cărți.

mă laud c-am făcut cine știe 
ce, dar uite ce băieți buni sint 
in brigăzile noastre și ce pot 
face ei cînd se pun pe treabă.

Pe urmă baci Arion a ridi
cat mina spre graficul de în
trecere al titorva dintre bri
găzile fruntașe de mineri și 
mi-a explicat ce înseamnă ci
frele acelea din dreptul nume
lor de oameni, despre munca 
minerilor de aici pentru căr
bune mai mult și mai bun. 
Era in tot ce spunea el o mân

drie nereținută, o bucu
rie deplină.

Către sfîrșitul discu
ției am remarcat ci 
baci Arion nu era îm
brăcat in haine de lu
cru. De aceea l-am în
trebat :

— Azi n-ați fost în 
subteran ? Sinteți in 
concediu ?

— Nu... sint la pensie 
de câțiva ani, mi-a răs
puns el zâmbind.

— Atunci faptele pe 
care mi le-ați povestit... 
sînt mai vechi, nu ?

— Nu-s deloc vechi. 
S-au petrecut de curînd. 
Uite, scrie colea în gra
fic că brigada condusă

de Arion e fruntașă ? Scrie ! 
Scrie la cealaltă brigadă 
condusă tot de Arion că e 
fruntașă ? Scrie !

— Cum, sinteți la pensie și 
lucrați în două brigăzi ? l-am 
întrebat contrariat.

— Da, lucrez în mai multe 
brigăzi.

— Asta e imposibil.
— Deloc. Pentru că cele 

două brigăzi sînt ale feciori
lor mei Ion și Aurel. Nu răs
pund eu pentru tot ce fac ei, 
bun sau rău? Fiindcă vezi, azi 
la noi minerii, e un obicei. 
După ce ies la pensie, minerii 
nu se despart de mină. Ade
seori ai să ne întâlnești in 
subteran pentru a vedea cu 
ochii noștri cum ne lucrează 
feciorii, sau foștii ortaci. Cînd 
e cazul îi felicităm pe feciori 
cind nu îi certăm, îi ajutăm, 
le dăm un sfat. Mina e doar 
a noastră și noi răspundem 
dacă cei pe care i-am învă
țat meserie nu sînt la înăl
țime.

Acestea sînt faptele pe care 
le-am aflat de la Comunistul 
Simion Arion...

V. ȘERBU CISTEIANU 
elev

haina trei sferturi velur pentru 
bărbați, haină trei sferturi căptu
șită cu blană, veste combinate cu 
material plasfic pentru bărbați și 
femei din mediul rural, hăinuță cu 
față de postav căptușită cu blană 
și hăinuțe din piei în culori pas
tel penfru copii.

nistul Frantisek Ma. 
xian din R. S. Ceho
slovacă concertează H 
cursul acestei luni in 
diverse orașe ale tării.

La ouoilrul orches
trelor noastre îsi a- 
rată măiestria și cîtiva 
dirijori străini : Rene 
Defossez din Belgia si 
Hikmet Simsek din 
Turcia.

Printre formațiile 
care urmează să se 
prezinte în ’ curînd în 
fața publicului romi- 
nesc se numără an
samblul italian de mu
zică preclasică „I, Me
nestrelii" si trio „Los 
Paraguayos” condus 
de Luis Alberto del 
Parana, recent sosit in 
Capitală.

(Agerpres)

Foto :N. STELORIAN



Cum sprijiniți producția
Colecuviș.ii ui ia G.A.G. 
„Gorunul lui Hona ' din sa 
tul Țebea, raionul Brad, lu
crează la construcția celui 
de-al II-lea grajd pentru 

100 capete de vite.

in 0. R. S, S.
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a Uniunii Tinere
tului Muncitor condusă de to
varășa Poparad Elena, secre
tar al Comitetului Central al 
U.T.M., care la invitația Co
mitetului Central al U.T.C.L. 
va vizita Uniunea Sovietică, 
pentru a studia experiența 
organizațiilor de Comsomol în 
munca cu pionierii.

-----------

Informație

anului viitor? Foto : AGERPRES

Miercuri a sosit in țara noa
stră dr. Guy Henry Houe'., 
adjunct al diviziei de eradi
care a paludismului din Bi
roul regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Să
nătății. Oaspetele va vizita 
timp de 10 zile mai multe uni
tăți medicale de specialitate, 
documentîndu-se asupra re
zultatelor obținute de țara 
noastră în cadrul programu
lui de eradicare a malariei.

(Agerpres)

Ne răspund cercetători ai Institutului de cercetări metalurgice
CONSTRUCȚII GOSPODĂREȘTI

Un interesant mijloc 
de educație muzicală

a tineretului

Alături de toți oamenii 
noștri de știință, cercetăto
rii institutului de cercetări 
metalurgice iși dăruiesc în 
aceste zile toate eforturile 
pentru încheierea lucrări
lor la planurile de muncă 
șl transmiterea rezultate
lor Întreprinderilor în ve
derea aplicării for pe sca
ră industrială.

Iată ce ne-au răspuns 
trei cercetători științiiici 
în legătură cu sprijinul a- 
cordat de secțiile lor pro
ducției anului 1962.

Ing. Marcu Petra 
șeful laboratorului 

aliaje-coroziune.

motor" — Timișoara prin elabo
rarea și turnarea sub presiune 
a aliajului de aluminiu pen
tru talpa noului fier de călcat 
cu termoregulator. Acest pro
dus, care va fi pus în curind 
în comerț, prezintă multiple 
avantaje fată de tipurile vechi.

In domeniul coroziunii me
talelor, cercetările noastre vor 
sprijini producția fabricilor de 
rulmenți și unitățile de depo
zitare ale acestora, prin expe
rimentarea unor soluții de 
protecție, care vor contribui 
la reducerea în final a pierde
rilor de metal prin coroziune.

Sintem hotărîți să încheiem 
toate cercetările laboratorului 
aliaje-coroziune, exact la da
tele prevăzute de planul nos
tru de muncă.

Dezvoltarea continuă a in
dustriei metalurgice și a con
strucției de mașini pune insis
tent problema producerii în 
țară a unor noi aliaje. Deosebit 
de actuale sînt în acest sens 
cercetările pe care le efec
tuăm în legătură cu fabrica
rea unor materiale 
locomotivei Diesel 
Astfel laboratorul 
studiat pentru 
țară fabricația 
pe 
ajelor de alum 
bile, cu propriei 
dicate. Material

Ing. Sava Elena 
cercetătoare științifică, 

laboratorul de 
semicarbonizare.

tate din 
(gudron, 
etc.). Conform liniilor direc
toare ale programului de dez
voltare a economiei naționa
le va intra în funcțiune o in
stalație de captare a subpro
duselor de semicarbonizare la 
Uzina „Victoria” Călan. In 
cursul anului 1962 se va trece 
la executarea instalației in
dustriale 
cetătorii 
semicocs 
îmbunătățirea indicilor tehni- 
co-economici ai cuptoarelor de 
fluidizare de la Uzinele .,Vic
toria".

Ne vom spori eforturile în 
vederea rezolvării și a altor 
probleme ce decurg din înde
plinirea planului 
anul 1962.

procesul de fluidizare 
gaze, ape fenolice

de captare. Cer- 
laboratorului de 

participă efectiv la

de stat pe

destinate 
electrice, 
nostru a 

prima dată în 
unui nou aliaj 

pistoane din grupa ali- 
de aluminiu deforma- 

ii-

ale mc 
enre vof 
cu. &ul anului 1962. ^)e aseme
nea din cercetările noastre 
privind întocmirea tehnolo
giei de elaborare și prelucra
re prin deformare plastică a 
unui bronz de siliciu cu man- 
gan cu largă aplicabilitate in
dustrială <in special ca mate
rial n*nrr?i contacte acuîtoa- 

ie 
UzLr.ele

xhjcție m

■

pen

R

aeesxe
produse.

preocupă și 
.Uzinele de 
■ București" 
special cu

de asimilarea la 
motoare electrice 
etc. a bronzului 
plumb, pentru fabricația pie
selor de antifricțiune de la 
pompele submersibile, destina
te agriculturii socialiste. S-a și 
executat garnitura de piese 
pentru prima serie de fabrica
ție. Sprijinim de asemenea pro
ducția de bunuri de larg con
sum a întreprinderii „Electro-

Directivele Congresului al 
III-lea al partidului prevăd 
importante sarcini pentru dez
voltarea siderurgiei. In acest 
scop producția de cocs va 
spori an de an astfel că în 
1965 se vor produce circa 1,6 
milioane tone de cocs, asigu- 
rindu-se din producția internă 
70 la sută din necesarul de 
cocs, nentru siderurgie. Cerce
tările noastre urmăresc rezol
varea unor probleme tehnico- 
științifice ce rezultă din aceste 
Directive. Valorificarea căr
bunilor pentru obținerea de 
semicocs și cocs este una din 
sarcinile fundamentale a două 
din laboratoarele I.CJLM.-uluL

pd

ol dintre ele. laboratorul de 
ucartwmzare. se ocupă de 
xtarea preoiemexar de 

obținerea
semieocsulu: mărunt necesar 
cocsului metalurgic din căr
buni neaglutinanți, precum și 
pentru obținerea unui cocs 
mărunt. Orientate direct spre 
nevoile producției, cercetările 
noastre contribuie la creșterea 
producției de semicocs și cocs 
mărunt, necesare 
noastre. Concomitent, 
torul se preocupă de 
carea subproduselor

uzinelor 
labora- 

valorifi- 
rezul-

SPECTACOLE
Teatre

Călin, 19.30 : Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. ; Oa
meni care tac, 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) ; Dezertorul, 
19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Studio) ; Cind 
înfloresc migdalii, 19,30 : Tea
trul „C. I. Nottara” (Sala Ma- 
gheru) ; Băieții veseli, 20 : 
Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Studio) ; Sfinta Ioana, 19,30 : 
Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra (Sala „Matei Millo’ ) ; 
Cred în tine, 19,30 : Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra (Sala 
„Filimon Sîrbu”) ; Hoții și 
vardiștii, 19,30 : Teatrul Mun
citoresc C. F. R. — Giulești ; 
Prietena mea Pix, 19,30 : Tea
trul de Comedie ; Marele flu
viu își adună apele, 20 : Tea
trul pentru tineret și copii 
(Sala pentru tineret) ; Premie
ra : Băiatul din banca doua, 
13 : Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala pentru copii).

Cerul Balticei: T. Vladi- 
mirescu, 8 Mai : Carmen 
de Ia Ronda; Olga Ban- 
cic, Munca ; Alexandr Nevski: 
16 Februarie, N. Bălcescu ; 
Al 41-lea: Dc-nca Simo ; Pri
chindelul : M. Eminescu ; El 
Hakim : Ilie Pintilie ; Ivcon 
Garros își caută prietenul : 
Floreasca ; Două vieți (ambe
le serii): G. Coșbuc; Libelu
la : I. L. Caragiale ; Rapso
dia ucraineană: B. Delavran- 
cea.

--------------------------- 1

Florian
Ing, 

Panaitescu
cercetător științific 

secția — oțel.

Indicatorul principal al in
dustriei metalurgice este pro
ducția de oțeluri. Pe linia rea
lizării unor produse noi. mai 
economice, calitativ superioa
re, cercetările secției noastre 
urmăresc obținerea unor noi 
mărci de oțeluri de înlocuire, 
studierea uncr noi procedee 
tehnologice de elaborare a 
oțelului, precum și studiul 
tehnologiei de oțeluri cu ca
racteristici speciale.

Producția beneficiază de re
zultatele cercetărilor noastre 
privind anumite oțeluri crpm- 
niehel-molibden (mai cu sea
mă ele își găsesc aplicabilita
te la fabricarea unor pinioa- 
ne șî coroane dințate la trac
toarele romînești, precum și la 
fabricarea fălcilor pentru sa
pele cu role utilizate în fora
jul petrolier). Legat de nevo
ile industriei metalurgice stu
diem și procedeul de elabo
rare a oțelului în convertizor 
(prin insuflarea oxigenului 
tehnic pur pe sus). Costul in
vestițiilor la acest procedeu 
este mult mai redus decît în 
procedeele clasice, calitatea 
oțelului obținut este cel .puțin 
egală cu aceea a oțelului Sie
mens Martin, în unele cazuri 
chiar superioară și există po
sibilitatea utilizării unor ma
terii prime de compoziție va
riată.

Documentele de partid și de 
stat prevăd reînzestrarea teh
nică a transportului feroviar 
astfel că, în anul 1965, vor 
exista 95 de locomotive Diesel 
electrice. Institutului nostru 
îi revin în acest sens sar
cini însemnate. Secția oțe
luri lucrează în prezent la 
rezolvarea problemei elaboră
rii și a tratamentului termic 
a oțelului refractar.

In plus, o serie de alte re
zultate ale cercetărilor noas
tre vor fi utile. în cursul anu
lui 1962, economiei naționale, 
in special în procesul de fa
bricare a unor noi motoare și 
utilaje industriale.

In gospodăriile colective din 
regiunea Mureș - Autonomă 
Maghiară au fost construite de 
la începutul anului și pină în 
prezent 420 de adăposturi pen
tru animale, pătule de porumb, 
magazii și silozuri. La alte 115 
asemenea construcții se fac 
lucrările de finisaj.

Folosirea pe scară mai lar
gă a materialelor din resurse 
locale și organizarea muncii 
pe echipe de colectiviști au 
făcut ca aceste construcții să 
fie terminate într-un timp 
scurt și la un preț de cost 
redus.

(Agerpres)

Cinematografe
La începutul secolului: Li

bertății ; Don Giovanni : M. 
Gorki; Oameni pe ghea
ță : Magheru, Miorița, Vol
ga ; Nu te lăsa niciodată: 
Patria, V. Roaită. Flacăra, 
I. C- Frimu ; Ultimul meu 
tango: Republica, București, 
Gh. Doja, Al. Sahia ;Pe urme
le braconierului : V. Alec- 
sandri. Lumina, Moșilor ; Vînt 
de libertate : Drumul Serii, 
înfrățirea între popoare, Popu
lar, 30 Decembrie ; Pînze pur
purii ; Elena Pavel, 23 August; 
Umbre albe: Central ; Cer 
senin : Victoria, 
Lumea aplaudă: 
Program special 
— dimineața, 
ofsaid — după
Septembrie ; Revista visurilor: 
Tineretului ; Unde nu ajunge 
diavolul : Cultural: Compre
sorul și vioara — Universiada: 
Al. Popov ; Vikingii : 8 Mar
tie . Căpitanul Dabac : Grivi- 
ța; Mama India: C. David; 
Bufonul regelui : Unirea ; 
învierea : Arta, A. Vlaicu ;

Cer
G. Bacovia ; 
Timpuri Noi; 
pentru copii 
Spectatori în 
amiază; 13

cunosc statistica exactă 
am certitudinea că

u
dat am certitudine» 
dintre cei 2.008.185 de a- 

bonați radio înreg'sfrați la I ia
nuarie 1961, zeci și sute de mii 
urmăresc cu pasiune de-a lungul 
anilor, interesantul ciclu de ini 
fiere muzicală prin radio, menit 
să deschidă maselor largi de iu
bitori ai muzicii din (ara noastră 
căile ce duc spre înțelegerea mi
nunatelor comori surprinse de 
marii compozitori ai tuturor tim
purilor 1n desenul portativelor.

Oricit de plăcut ar suna muzi
ca in urechile noastre, pentru în
țelegerea profundelor mesaje 
transmise de compozitori în simfo
niile, sonatele, suitele lor, sînt ne
cesare alături de cunoștințe de 
„gramatică" muzicală In legătură 
cu elementele constitutive ale lim
bajului muzical, temeinice cunoș
tințe de istorie a muzicii,

In ansamblul acțiunilor întreprin
se In ultimii ani, pe linia îndru
mării maselor largi de oameni ai 
muncii spre înțelegerea lucrărilor 
muzicale, un loc de seamă II o- 
cupă cursurile de inițiere muzicală 
ale Radioteleviziunii.

Săptămînă aceasta au început 
emisiunile „Ciclului de inițiere 
muzicală prin radio" pe anul 
1961—1962.

O discuție cu Ada Brumaru, șefa 
redacției de educație muzicală din 
Direcția emisiunilor muzicale ale 
Radioteleviziunii, ne-a pus la dis-

Pămînturile noastre
(Urmare din pag. l-a)

me și această pășune, atit de 
săracă, s-a restrîns ca supra
față, din cauza alunecărilor de 
teren. Din punct de vedere a- 
gricol, dealul era condamnat 
la pieire. Pe el începuseră să 
se întindă tufișuri de mără
cini și cătină.

In curind, rădăcinile pomi
lor vor opri alunecarea tere
nului, terasele și benzile inier- 
bate vor reține apa, vOr îm
piedica distrugerea solului. 
Dealul va începe să trăiască o 
nouă tinerețe. Cei 2500 de 
pomi plantați de tineri vor da. 
după cum se prevede, 50.000 
kg. fructe pe an, ceea ce în
seamnă aproximativ 100.000 
lei venit pentru gospodărie. 
Obsiga. ovăsciorul și ghizde- 
iul, semănate pe 5 hectare de 
benzi inierbate. vor da cel 
puțin 60.000 kg. masă verde 
pe an, cu mult mai mult de- 
cit au produs pină acum toa-

mai roditoare!
te cele 16 hectare de așa-zisă 
„pășune". Ca urmare, se vor 
crea posibilități mari pe de o 
parte pentru creșterea anima
lelor, pe de altă parte pentru 
concentrarea culturii cereale
lor pe terenurile de șes, unde 
se pot obține, cu regularitate, 
recolte mari.

...Diferența intre valoarea de 
pină acum a acestui teren și 
valoarea lui de miine este tot 
atit de mare ca intre mărăci- 
niș și pomii fructiferi.

Primele masuri

primul 
cursului

inifiero 
de Ra-

------------•-----------

Cu toate că au trecut doar 
cîteva zile de la stabilirea an
gajamentului, tinerii din 
G.A.C. Tansa au și trecut la 
îndeplinirea lui. 
Cu ajutorul 
tehnicianului 

agronom. a- 
proape întrea
ga suprafață a 
fost pichetată. 
A început de- 
acum defrișa
rea mărăcini- 
șufilor, și în 
curind va înce
pe săparea gro
pilor.
In acest timp 
se țin și adu
nările genera
le U.T.M. de 
dări de sea
mă și alegeri. 
Comitetul 
U-T.M. pe gos
podărie ajută 
ganizațiilor U. 
brigăzi să 
baterea adunărilor felul cum 
se muncește pentru înde
plinirea angajamentului, să 
prevadă măsuri concrete in

birourile
T. M. 

aducă în

ar
de 

des-

proiectele de hotărîre, pentru 
mobilizarea tuturor utemiști- 
lor și tinerilor la traducerea 
în viață a obiectivelor propu
se. Angajamentul bine chib
zuit, stabilit în mod concret, 
entuziasmul și hotărîrea de 
muncă a tinerilor pot face ca, 
peste două s&ptămihi, la adu
narea generală de dare de 
seamă ji alegeri a organiza
ției U.T.M. pe gospodărie, co
mitetul U.T.M. să raporteze 
multe rezultate bune' în lupta 
pentru îndeplinirea obiective
lor propuse.

★
NOTA REDACȚIEI. Consi

derăm că angajamentele tine
rilor de la G.A.C. Tansa, raio
nul Negrești, privind contribu
ția la stăvilirea eroziunii și la 
fertilizarea solului, au fost 
bine chibzuite, iar îndeplinirea 
lor va însemna un real aport 
la dezvoltarea gospodăriei co
lective. Angajamentul acesta 
este cu atit mai bine venit, cu 
cit acțiunile de fertilizare a 
solurilor și de stăvilire a ero
ziunii trebuie întreprinse a- 
cum, în aceste zile, pentru ca 
>n primăvară lucrările să fie 
terminate. Din acest exemplu 
pot să învețe și alte organi
zații U.T.M. din G.A.C. ; în 
fiecare gospodărie se pot între
prinde, potrivit specificului 
loeai, diferite acțiuni privind 
creșterea rodnicie! pămînturi- 
lor. Cu ajutorul organizațiilor 
de partid și al consiliilor de 
conducere ale G.A.C., cu spri
jinul comitetelor raionale 
U.T.M., ele pot să-și stabi
lească de asemenea angaja
mente concrete, precise, și să 
mobilizeze pe toți utemiștii și 
tinerii la îndeplinirea tor, în 
scopul întăririi continue a 
G.A.C.

Soonă din spectacolul cu piesa „După 20 de ani" interpretat de ansamblul Teatrului popu. 
Iar din raionul 23 August din Capitală

LA PRIMO! TEATRU

Foto: AGERPiRES

Vizita delegației
Delegația de copii din Cuba 

— sosită în țară la invi
tația C.C. al U.T.M. - 

printre care se află și Fidel 
Castro Diaz, fiul primului mi
nistru al Cubei, Fidel Castro 
— a făcut numeroase vizite. în 
Capitală, delegația a vizitat 
mai multe școli elementare și 
Palatul pionierilor, unde s-a 
întîlnit cu elevi și pionieri din 
București. Este greu să redai 
in cuvinte bucuria, dragostea 
și căldura
niștri i-au primit

Mai mulți pionieri - 
ai unor cercuri ale—•—

de copii din Cuba
pionierilor au vorbit des- 
activitățile desfășurate de

cu care pionierii

membri 
Palatu-

DIN UZINĂ

poziție o serie de informații pe 
deplin edificatoare cu privire la 
modul de organizare a cursului în 
acesf an, cu privire la subiectele 
care vor fi abordate.

— Ne-ar interesa în 
rînd care este obiectivul 
din anul acesta 1

— Periodicul curs de 
muzicală inițiat din 1959
diofeleviziune, are menirea de a 
cultiva în rîndurile ascultătorilor 
noștri și In primul rînd ale mase
lor largi ale tineretului din țara 
noastră, dragostea față de muzică, 
familiarizindu-i cu o serie de pro
ducții muzicale de largă accesi
bilitate, explicindu-le noțiunile și 
termeni muzicali mai des folosiți.

in anul acesta, cursurile noastre 
— care de-a lungul anilor s-au 
bucurat de prețuirea iubitorilor 
muzicii — vor cuprinde următoa
rele emisiuni: „ghid muzical", 
„dicționar muzical" și „concert 
ghicitoare" iar lunar emisiunea 
„Muzica romînească după 23 Au
gust 1944".

— Cîteva detalii, vă rugăm : Ce 
prevede tematica ghidului ?

— Tematica „ghidului" prevede 
în acest an prezentarea istoriei o- 
perei și a poemului simfonic, evo
luția acestor genuri In cadrul mu
zicii clasice, muzicii romînești 
muzicii sovietice.

— Cu ce se va ocupa, 
pildă, emisiunea de săptămînă 
ceasta a „ghidului muzical" !

— Prima emisiune urmărește 
nașterea și dezvoltarea operei — 
care sintetizează tendințele artisti
ce ale multor epoci de răscruce 
din istoria culturii, din istoria mu
zicii. Analizînd procesul nașterii o- 
perei in Italia, activitatea compo
nistică a primului reprezentant al 
ei — Claudio Monteverdi, evolu
ția acestui gen în Franța, Anglia 
veacului XVII, ascultătorul dobin. 
dește prinfr-o gamă largă de e- 
xemplilicări noțiunile necesare în
țelegerii primelor producții ale 
operei.

— Care va li tematica celorlal
te emisiuni l

— „Dicționarul muzical" va cu
prinde de astă dată prezentarea 
termenilor muzicali în ordine al
fabetică (emisiunea din săptămînă 
aceasta este rezervată unor ter
meni muzicali ce au ca inițiale li
tera A, — allegro, allegretto, 
andante, adagio, aria, arioso etc.), 
iar „Concertul ghicitoare" are un 
caracter recapitulativ : aici vor fi 
puse întrebări de contrbl asupre 
materialului prezentat, întrebări te 
care ascultătorii vor trebui să răs
pundă săptămînal în scris.

lată și cîteva date informative 
pentru tinerii ascultători :

Ciclul emisiunilor va dura pină 
la 15 iulie 1962, cind vor avea 
loc trei „concerte ghicitoare" re
capitulative privind materia între
gului an.

Ascultătorii care doresc să urmă
rească emisiunile de inițiere mu
zicală sînt rugați să ne comunice 
numele și pronumele, vîrsta, adre
sa, locul de muncă, școala sau in
stitutul de învățămînt superior pe 
care-l urmează.

Pentru a veni în ajutorul acelor 
ascultători care nu au posibilitate 
să urmărească toate emisiunile 
ciclului, redacția noastră a difu
zat într-un fel nou întrebările la 
materialul predat în „Ghid" și în 
„Dicționar". Astfel, la sfîrșitul fie
cărei dintre aceste lecții vor fi 
formulate și întrebările la care 
ascultătorii sînt Invitați să răs
pundă. Aceleași întrebări sa vor 
pune și în 
săptămînale. 
ascultată cel 
săptămînă.

Cei care vor da cele mai buna 
răspunsuri la concertele ghicitoare 
vor primi la sfîrșitul ciclului premii 
în obiecte.

Emisiunile au început,
Tuturor tinerilor ascultători !• 

urăm deplin succes în această mi
nunată acțiune de culturalizare a 
maselor largi de oameni ai muncii.

S. IOACHIM

ji

de
a-

concertele ghicitoare 
Va trebui deci s5 fie 
puțin o emisiune pe

lui 
pre 
ei la Palat, despre dragostea 
cu care vin să-și petreacă aici 
orele libere. Au luat apoi cu- 
vîntul copiii cubani, care, în 
cuvinte calde, emoționante, au 
mulțumit pentru primirea fă
cută, au vorbit despre posibi
litățile de învățătură și mun
că pe care Ie creează guvernul 
revoluționar al Cubei oameni
lor muncii, copiilor.

Pionierii romîni le-au înmî- 
nat apoi cadouri și i-au rugat 
să ducă cu ei, în Cuba priete
nă, mesajul de pace ți priete
nie din partea pionierilor ro
mîni.

Copiii cubani au mai vizitat 
Muzeul de istorie a partidu
lui, clădirea Radioteleviziunii, 
Muzeul Doftana, Uzinele de 
tractoare, Centrul școlar pro
fesional de la Brașov, ș-au în- 
tîlnit cu pionierii brașoveni.

Delegația de copii cubani, 
care a sosit în țara noastră 
după ce a vizitat U.R.S.S., va 
călători în continuare și în 
alte țări socialiste.

Folosiți 
serviciul 

d eMESAGIITELEFONICE
Nu este nevoie să aștep
tați obținerea unei legături 
telefonice urbane sau in
terurbane, căci telefonista 
poate transmite în locul dv 
comunicarea dorită și vă 
poate da răspunsul sau 
confirmarea celor comuni

cate.

teatru pină acum, a activat 
doar în brigăzile artistice. Și 
totuși s-a simțit atras de arta 
dramatică, s-a făcut remarcat 
între zeci de actori amatori 
și, cu perseverența și pasiu
nea pe care le-a deprins în 
uzină, a muncit asupra rolu
lui. Regizorul Radu Penciu- 
lescu de la Teatrul pentru Ti
neret și Copii, care a sprijinit 
formarea acestei echipe de 
teatru, l-a pus să repete 
zeci de ori fiecare scenă, 
care gest, pe el ca și pe 
varășii lui. Și Cocieru a repe
tat. O dată, a reușit, altă dată 
a greșit, nu s-a dat bătut, a 
reluat iar textul scenei și așa 
a biruit.

Cucu Aurel a depășit de 
acum vîrsta producției, este 
pensionar. Dar dragostea de 
muncă și de cultură pe care 
și-a însușit-o ca maistru me
canic în petrol l-a ajutat să 
devină un om cu experiență; 
el a interpretat în cadrul miș
cării de amatori aproape o 
sută de roluri. Grigorescu 
Constantin, controlor tehnic 
de la „Republica", a mai ju
cat dar mai are mult pină la 
o sută de roluri. Operatorul 
chimist Șerban Stefan a jucat 
și mai puțin, richtuitoarea 
Alexe Ana de asemenea. La 
primul, la al zecelea sau la 
al o sutălea spectacol, actorii 
Teatrului popular vădesc a-

aceeași 
De ce ?

ceeași înflăcărare, 
prospețime a jocului.

Privește pe scenă și ai să-i 
ue2t dînd viață unor eroi, ti
neri și virstnici ca și ei, oa
meni devotați cauzei comu
niste, ca și ei. Eroii piesei lui 
Svetlov trăiesc în timpul Ma
rii Revoluții din Octombrie, 
dar se adresează viitorului. 
Actorii piesei primesc mesajul 
acestor eroi și-l transmit mai 
departe cu forță și convingere. 
Este mesajul care unește ge
nerațiile în marșul către viito
rul comunist. Iar acest teatru 
in uzină reprezintă un mugur 
de preț al acestui viitor, o 
dovadă a minunatei descătu
șări a talentelor din popor 
pe care o realizează socialis
mul. Ca ei sînt mii și mii 
țara noastră.

Și dacă de cîteva ori 
săptămînă sala clubului de 
Uzinele „Republica" vibrează 
de aplauze puternice și pre
lungite, aceasta înseamnă că 
muncitorii din staluri, aplau- 
dîndu-i pe muncitorii de pe 
scenă, aplaudă de fapt frumu
sețea zilelor pe care 
iese, aplaudă mărețele 
luri în numele cărora 
și se sacrifică eroii 
mărețele idealuri care 
tuie chezășia vieții noi a po
porului.

na, Ileana Teacă. Da, dar ea 
joacă rolul Duniei în piesa 
„După două zeci de ani". A- 
cești tineri actori s-au conto
pit cu rolurile lor, trăiesc cu 
pasiune viața personajelor in
cit nu e de mirare că se stri
gă intre ei, în culise, după 
numele personajelor iubite, 
după numele personajelor pe 
care le 
ruire.

Poate 
secret, 
oameni 
tori buni. Și răspunsul la a- 
ceastă întrebare este ușor de 
găsit. Munca, învățătura, uzi
na, școala, le-au dat acea pa
siune creatoare despre 
vorbeam, le-au dat forța 
a-și valorifica talentul, 
om care muncește bine, 
dragoste în producție nu poa
te să obțină decît succes pe 
scenă, dacă are talent. Școala 
muncii și a învățăturii crea
ră fruntași în toate domeniile.

In uzină înveți acel lucru 
de mare preț care-ți spune că 
omul comunist, este un om cu 
o înaltă conștiință, complex 
și multilateral, un om cu un 
înalt nivel de calificare și de 
cultură.

Privește-l pe scenă pe Ros
tea Kamenski, adică pe mo- 
delorul-turnător Cocieru Ion. 
Cit patos sincer in replicile 
lui, cită căldură, cîtă elegan
ți și gravitate. N-a mai jucat

se 
în

e citva timp, 
poate observa 
unele seri ceva 
deosebit in tram
vaiul 23. Oameni 
tineri sau mai în 

vn—■ îmbră
câți elegant, cu acel ceva deo
sebit în înfățișare, care le dă 
însă întotdeauna o notă oare
cum solemnă, se îndreaptă 
spre capul liniei. La lucru nu 
merg; poate se pregătesc de 
vreo serbare ? Nici 
intrării în schimb, 
merg cu toții către 
„Republica".

Intr-adevăr, 
schimbul de 
la teatru. Și 
care a luat 
„Republica", 
uzine. Este 
popular din raionul 23 Au
gust, cel mai tînăr teatru din 
Capitală.

Teatru în uzină ! Cine nu 
știe azi că la noi uzina este 
nu numai locul de muncă, ci 
și locul unde muncitorul 
tînăr sau vîrstnic se dezvoltă 
și crește din toate punctele 
de vedere: profesional, inte
lectual, moral. Este foarte fi
rească apariția unui astfel de 
teatru, dacă ne gîndim că în 
țara noastră se dezvoltă tot 
mai larg mișcarea culturală 
de masă, cu toate instituțiile 
și formațiunile ce o caracte
rizează. Frumosul este indiso-

vîrstă, băieți ți fete,

nu e ora 
Și totuși 

Uzinele

intră in 
ci se due 
la teatrul

nu 
noapte, 
anume 
ființă la Uzinele 
la clubul 
vorba de

acestor 
Teatrul

Iubii legat de socialism. Bogă
ția spirituală a muncitorilor, 
orizontul lor sufletesc cu to
tul nou se afirmă în adevă
rate creații, nu numai în pro
ducție dar și în atitea dome
nii artistice. Nimic mai firesc 
decît legătura strînsă dintre 
muncă și artă, dintre uzină și 
cultură, producție și estetică. 
Și dacă vrei să te convingi 
încă o dată de acest lucru, pă
șește cu dragoste și respect 
in clădirea nouă și lumioasă 
a clubului Uzinelor „Repu
blica".

Este greu să-ți dai seama de 
la început că nu te afli aici 
intr-un teatru din cele obiș
nuite. Un foaier frumos, gar
derobă, plasatori, programe. 
Intri în sala de asemenea a- 
menajată cu mult gust, se 
aprind reflectoarele, se ridică 
masiva cortină. Și astfel faci 
cunoștință cu un grup de ti
neri actori după al căror joc 
este de asemenea greu să-ți 
dai seama că nu te afli In
tr-un teatru profesionist. Care 
este secretul?

Dacă vrei să-l afli, încear
că să stai de vorbă în pauze 
sau după spectacol cu tinerii 
actori. Ai 
început un lucru. Ai să auzi 
de pildă :

— Dunea, fii atentă aici...
Și ai să te miri, văzînd in 

program că pe fata aceasta 
scundă, blondă, o chemă Ilea-

să observi de la

interpretează cu dă-

vrei să afli și un alt 
cum au ajuns acești 
tineri și virstnici ac-

care 
de 

Un 
cu

de 
fie- 
to-

le tră- 
idea- 
luptă 

piesei, 
consti-

săCooperația de consum din regiunea Suceava vă inviiă 
potrecețl slîrșitul de săptămină la cabana Mesiecăniș (1223 
m altitudine) pe șoseaua Suceava-Vatra Dornei.

rfif Cbnstffn /le /io (î(eshcmnș 
ufero pîlbre^c,coiiforl și ad/fyfiă 

îhî fievilaH

Cabana e deservită de stația C.F.R. Mestecânis și halta 
de autobuze I.R.T.A.
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Tinerelul sovietic în construcția comunismuljut

D espre Sașa Kaverina am 
scris nu de mult. Acum 
două săptămîni au luat sfîr
șit lucrările celui de-al 

XXII-lea Congres al P.C.U.S. Dele
gații s-au întors cu avionul, trenul 
sau vaporul la locurile lor de 
muncă. Distanța pe care o avea 
de străbătut Sașa Kaverina era 
însă foarte mică : 5 stații de tro
leibuz sînt de la Palatul Congre
selor pînă la tipografia nr. 1 din 
Moscova unde lucrează ea. Și iat-o 
pe tînăra delegată în mijlocul to
varășilor ei cărora le-a povestit 
despre lucrările și hotărîrile Con
gresului, despre întîlnirile pe care 
le-a avut cu oamenii de pe în
treg continentul sovietic și de 
peste hotare. Sașa Kaverina îi 
privește pe toți, se plimbă prin 
secții, mîngîie parcă agregatele. 
Își ia rămas bun. Sașa se pregă
tește de plecare. Partidul, Com- 
somolul au chemat tineretul să 
contribuie la ridicarea marilor con
strucții ale comunismului. Chiar în 
zilele Congresului delegata co
muniștilor din Moscova, Alexandra 
Kaverina a făcut cerere să plece 
la construcția combinatului meta
lurgic din vestul Siberiei.

Tînăra aceasta blondă, pe chipul 
căreia zîmbetul a găsit adăpost 
permanent, face parte din marea 
armată a romanticilor.

„Noi înțelegem că viitorul co
munist nu se naște de la sine. Co
munismul trebuie construit prin 
muncă. Știm că țara noastră este 
bogată. Oriunde ar fi aceste bo
gății, în taiga sau pe vîrfurile săl
batice ale munților, în pustiurile 
fierbinți sau în nordul îndepărtat, 
— noi le vom da țării"...

Cred că miile de comsomoliști 
din orașul Gorki care au adresat 
această scrisoare C.C. al Comso- 
molului cerînd să fie trimiși acolo 
„unde este mai greu" nu au cu
noscut-o încă pe Sașa Kaverina. 
Șe vor cunoaște și se vor împrie
teni probabil în trenurile ce merg 
spre răsărit și vor cînfa împreună 
acompaniați de un chitarist „Cîn- 
tecul romanticilor".

Pe una din 
am văzut un 
hartă a Uniunii 
se aflau zeci și zeci de stegu- 
lețe.

„Plecăm" — scria pe acest pa
nou.

Tinerii pleacă la Ceatura, la 
construirea combinatului de nefe
roase ; comsomolișfii pleacă la 
construirea uzinei de aluminiu din 
regiunea Krasnoiarsk. La Bratsk au 
venit în anii ce au trecut — 20.000 
de tineri, lată însă că lingă viitoa
rea centrală se va înălța comple
xul forestier și este nevoie de alți 
specialiști.

Aceștia sînt prietenii Sașei Ka
verina. Aceștia sînt tovarăși-ro- 
mantici.

î

la terminarea institutului un post 
de redactor la o mare revistă cen
trală. Dar el a plecat pentru că 
voia să scrie — spunea el — re
portaj poetic, ori reportajul se 
poate seri doar la fața locului). 
Acum Alexandr Markovskin este fot 
acolo.

Citeam în ziare relatările apă
rute zilele acestea despre vizita 
tovarășului Hrușciov în colhozurile 
și sovhozurile din Stepa Flămîndă.

Corespondență 
telefonică specială 

din Moscova

Faptele și cifrele raportate primu
lui secretar al Comitetului Central 
al P.C.U.S. de locuitorii fostei 
Stepe Flămînde constituie tot atî- 
tea victorii asupra pustiului.

Mă gîndeam la fostul meu co
leg. Poate că prin munca și versul 
acestui tînăr sovietic din marea 
armată a romanticilor comsomo
liști, s-a adăogat încă un fir mo
dest de verdeață în acest ținut 
al belșugului.

Simțămintele poetice le ex
primi în cuvinte, în muzică, 
le întîlnești în lut ori le 
așterni în culorile unui ta

blou.
Simțămintele poetice le poți 

trece însă într-o împletire neîn
țeleasă pentru cei neinițiați și pe

hîrfia de calc. Acest lucru 
demonstrat tinerii proiectanfi care 
au lucrat la planul viitorului raion 
al Moscovei — Degunino. Imagi
nile poetice s-au concentrat sub 
forma de 10 microraioane cu 
500.000 mp de suprafață loca- 
tivă, care se vor ridica pe 300 de 
ha, sub forma bulevardelor și a 
brîurilor verzi, a centrului comer
cial și cultural al raionului, sub 
forma bucătăriilor de bloc și a bu
fetelor expres, a parcurilor cu 
boschete și bănci retrase, a șco
lilor și creșelor de copii.

Da, poezia construcțiilor se 
poate scrie și pe hîrtia de calc. 
Privești aceste proiecte și senti
mentul retrăit este înălțător pen
tru că ai în față un plan al con
struirii unei vieți frumoase, o păr
ticică a marelui plan de construire 
a comunismului.

în numeroase reportaje de pînă 
acum privind oamenii sovietici am 
folosit timpul viitor. Și iată că a- 
colo unde aminteam de viitor 
astăzi scriu la timpul prezent, dacă 
nu chiar și la cel trecut. De a- 
ceea, vorbindu-vă despre roman
tici sînt încredințat că toate cele 
plănuite de ei vor exista.

Și, într-adevăr, vor exista obli- 
gîndu-i pe ziariști să schimbe ia
răși timpul de conjugare a ver
belor. Scriind despre ei, niciodată 
la final de reportaj nu vei putea 
pune cuvîntul „sfîrșit".

AL. STARC
Moscova, 15 noiembrie 1961
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IN TURURILE DE SCRUTIN PENTRU ALEGEREA 
UNUI MEMBRU NEPERMANENT IN CONSILIUL 

DE SECURITATE

în ședința plenară a Adună
rii Generale a O.N.U. 
după-amiaza zilei de 
noiembrie au avut loc 
șase tururi de scrutin

R.P. Romînă a obținut mai 
multe voturi decît Filipînele

din 
14 

alte 
în 

vederea alegerii unui mem
bru nepermanent în Consiliul 
de Securitate pe locul ce i se 
cuvine de drept, conform a- 
cordului de la Londra din 
1946, Europei de răsărit, loc 
pentru care candidează R. P. 
Romînă și Filipine.

La O.N.U. este considerat 
semnificativ faptul că în cele 
șase tururi de scrutin R. P. 
Romînă, a obținut totdeauna 
mai multe voturi decît Filipi- 
nele.

Totuși, nici după tururile de 
scrutin de marți, n-a putut fi 
desemnat prin vot noul mem
bru nepermanent al Consiliu
lui de Securitate intrucît po
trivit prevederilor Cartei 
O.N.U., pentru aceasta este ne-

Kennedy recunoaște proporțiile 
șomajului în rîndurile
tineretului american

ANGLIA: 0 lege 
antidemocratică 
a învățămîntuiui

străzile Moscovei 
imens panou cu o 
Sovietice, pe care

La 15 noiembrie, președintele Kennedy a făcut o declarație 
în care își exprimă neliniștea în legătură cu nivelul ridi
cat al șomajului din S.U.A.

în ciuda unei oarecare reduceri a numărului șomerilor în 
ultimele luni, nivelul șomajului continuă să rămînă ridicat și 
în decurs de 11 luni a reprezentat 6,8 la sută din totalul for
ței de muncă din S.U.A.

Președintele Kennedy și-a exprimat îngrijorarea deosebită în 
legătură cu creșterea foarte mare a șomajului în 
neretului. Aproape un milion de tineri americani 
in momentul de față și nu pot găsi de lucru.

rîndurile ți
nu studiază

SPANIA „Procesul" unor
intelectuali

tineri

la 
care 
avut 
Mar- 

din 
nos- 
con-

n anii mai de demult 
institutul sovietic în 
am învățat, am
un coleg Alexandr i 

kovskin. Nu l-am îhtilnit
1955. Un fost profesor de-al 
tru mi-a povestit că Alexei a 
dus activitatea unui club raional 
din Stepa Flămîndă, unde a orga
nizat un cor, un cerc literar, o 
echipă de teatru și mi-a arătat cu 
mîndrie cartea scrisă de fostul lui 
elev despre tot ce a văzut și des
pre toți pe care i-a cunoscut (o 
mică paranteză consacrată lui Ale
xei : încă din anii studenției era 
membru al fondului literar, avea lo
cuință la Moscova, i se oferise

V-.
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La Madrid a început ju
decarea unui proces 
împotriva unor tineri 

intelectuali spanioli acuzați de 
„propagandă ilegală". Vina 
lor constă în faptul că în fe
bruarie 1956 au organizat un 
„Congres în apărarea libertă-

ții culturii și a universităților 
din Spania". Procesul se ju
decă în ședințe secrete, avîn- 
du-se în vedere — cum au 
anunțat autoritățile franchiste 
— „caracterul deosebit al 
crimei".

La 13 noiembrie, Camera Co
munelor din Anglia a adop
tat, după cea de-a doua 

lectură, proiectul de lege guver
namental cu privire la învățămînt, 
care, la timpul său, a fost criticat 
cu asprime de opinia publică 
pentru că nu ’ lichidează lipsurile 
din sistemul de învățămînt din 
Anglia.

Cerînd 
domeniu, 
laburiste, 
claraf că 
mulțumit de actuala/ situație a în
vățămîntuiui din Anglia". „Talen
tele se pierd, a spus el. Tinerii 
din rîndurile muncitorilor nu reu
șesc să obțină nimic, deoarece în 
sistemul de învățămînt din Anglia 
privilegiile continuă să se mențină 
și în prezent".

cesară obținerea unei majori
tăți de două treimi adică 
circa 69 de voturi.

După cum s-a mai anunțat 
primele trei tururi de scrutin 
au avut loc la 30 octombrie. 
Judecind după rezultatele vo
tului de marți după-masă, ob
servatorii politici de la O.N.U. 
constată că și de această dată 
manevrele de culise și presiu
nile de tot felul exercitate de 
delegația americană asupra 
mai multor delegații de la 
O.N.U. pentru a le determina 
să voteze pentru Filipine, au 
eșuat.

Aceasta înseamnă că tot mai 
multe delegații de aci se opun 
încercării S.U.A. de a încălca 
pe mai departe acordul de la 
Londra așa-numitul 
men’s agreement" 
vede repartiția 
a locurilor din 
de Securitate, 
diplomatici 
că din 1951 
încălcat în mod sistematic acest 
acord. Din acel an și pînă în 
prezent, ori de cite ori pe lo
cul ce i se cuvine Europei de 
răsărit era prezentată candida
tura unei țări din această 
zonă, delegația americană — 
lăsînd acordurile și geografia 
deoparte — a prezentat contra- 
candidați din diferite părți ale 
globului, cum ar 
Filipine, Turcia, 
Europa de răsărit

Gentle- 
care pre- 
geografică 

Consiliul 
Observatorii 

remarcă faptul 
Statele Unite au

fi Japonia, 
numai din

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 15 no
iembrie Comitetul Politic al 
Adunării Generale a început 
examinarea celei mai impor
tante probleme de pe ordinea 
de zi și anume a problemei 
dezarmării generale și totale, 
în cercurile multor delegații 
se constată cu regret că Co
mitetul Politic a trecut la exa
minarea acestei extrem de 
importante probleme a con
temporaneității abia după 
două luni după începerea lu
crărilor celei de-a 16-a sesiuni, 
deși este limpede pentru ori
cine că examinarea eficace a 
acestei probleme ar putea 
duce la slăbirea încordării 
internaționale.

în ajunul începerii examină
rii problemei dezarmării gene
rale și totale, delegația sovie
tică a prezentat în calitate de 
document oficial al Comitetu
lui Politic „Principalele pre
vederi ale Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală” prezentate celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. de către N. S. 
Hrușciov, șeful delegației so
vietice la 23 septembrie 1960.

Amadeo (Argentina) care a 
prezidat ședința Comitetului 
politic, a dat cuvîntul șefului 
delegației U.R.S.S., V. A. Zo
rin, care a rostit o amplă cu- 
vîntare.

(în momentul cînd încheiem 
ediția transmisia cuvîntării lui 
V. A. Zorin continuă).

Datorită grijii caie le este acoidată, copiii din Republica 
Democzată Germană se bucură de o copilărie fericită. In 

fotografia noastră, un grup de copii în Păreai Treptow 
din Berlin

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

lui 
inspiră serioase temeri

CUBA: Noi scoli construite
upă cum anunță 

[_y agenția Prensa 
Latina, în pro

vincia Pinar del Rio, 
situată în vestul Cubei, 
au fost construite 71 
de noi școli, dintre 
care 35 la sate.

Agenția menționea
ză numeroase alte noi 
construcții care s-au 
efectuat în provincia 
și orașul Pinar del 
Rio între care un sta
dion.

ii clădiri, în trecut 
cu destinație militară, 
au fost adaptate pen
tru nevoile orașului 
universitar Pinarena și 
pentru centrul tehnolo
gic al provinciei.

măsuri urgente în acesf 
reprezentantul opoziției 
George Thomas, a de- 
„nimeni nu poate fi

----------------- ------------•-------------

Alegeri parlamentare 
în Finlanda

HELSINKI 15 (Agerpres).
TASS transmite : în seara ziîei de 
14 noiembrie a avut loc ședința 
guvernului Finlandei cu participa
rea președintelui U. K. Kekkonen. 
Președintele a anunțaf hotărîrea 
sa de a dizolva parlamentul și 
de a fixa noi alegeri parlamentare 
pentru data de 4 februarie 1962. 
Intrucît, se spune în hotărîrea pre
ședintelui, intensificarea încordării 
internaționale reclamă hofărîri, și 
aceste hofărîri nu pof fi amînafe 
pînă la următoarele alegeri par
lamentare, care trebuie să aibă 
loc în vara anului 1962, și întru- 
cîf numai pe calea unui apel di
rect adresat poporului finlandez 
pof fi create premise pentru uni
ficarea forțelor, am hotărît să fi
xez ținerea de noi alegeri parla
mentare.

Noul tip do autocamioane cru descărcare automată produs 
de uzinele sovietice „Bielorusia". Prin însușirile sale el de
pășește toate tipurile de autocamioane de aceiași categorie 

produse în S.U.A-

Strauss in Norvegia

Pe ascuns ca
OSLO 15 (Agerpres). — In 

noaptea de 14 spre 15 noiem
brie, ministrul de război al 
R.F.G., Strauss, a sosit în 
•nare secret în Norvegia. Te- 
mindu-se de indignarea nor
vegienilor, care prin greve și 
demonstrații de protest și-au 
exprimat cit se poate de clar 
atitudinea lor față de acest 
reprezentant al militarismului 
vest-german, autoritățile nor
vegiene au încercat să inducă 
in eroare opinia publică. In 
ziare s-a anunțat că Strauss 
sosește la Oslo, dar avionul 
în care se afla ministrul vest- 
german a aterizat nu la Oslo, 
ci pe aeroportul Flesland si
tuat la 20 de kilometri în a- 
propiere de Bergen.

Strauss și suita sa de ofițeri 
ai Bundeswehrului au fost 
întâmpinați de ministrul de 
Război al Norvegiei, Gudmund 
Harlem, și de alte oficialități.

răufăcătorii...
Dar nu numai oficialitățile 

au venit să-l întâmpine pe 
Strauss la aeroport. Norvegie
nii, adversari ai militarismu
lui vest-german, care au aflat 
între timp care este adevăra
tul program al lui Strauss, 
s-au adunat în fața intrării 
principale a aeroportului, unde 
„pentru menținerea ordinei” a 
fost adus și un detașament 
însemnat de pază militară. 
Demonstranții purtau pancarte 
pe care se putea citi: „Strausx 
este indizerabil în Norvegia”. 
„Jos nazismulStrauss a pă
răsit aeroportul pe o ușă dos
nică și a plecat la Bergen.

Cu toată ploaia torențială, 
locuitorii Bergenului s-au a- 
dunat în fața hotelului „Ori
on”, care-l găzduiește pe mi
nistrul de Război vest-german. 
și au făcut acolo demonstrații 
de protest.

fy uvemul Ken- 
(jș- nedy a hotă

rît recent alo
carea sumei de 
300.000 de dolari in 
mod suplimentar 
postului de radio 
american „Rias" 
(care se află ampla
sat în Berlinul oc
cidental) pentru 
mărirea puterii de 
emisie și implicit 
pentru intensifica
rea activității 
sale propagandisti
ce. Numele acestui 
post este bine cu
noscut. ~ 
cupă 
ganda 
vă și cu difuzarea 
de calomnii împo
triva R. D. Germa
ne și a celorlalte 
țări socialiste și 
și-a mștigat renu- 
mele de vocea min
cinoasă a 
lui.

In unele 
cidentale și 
sebire în 
noua măsură a gu
vernului Kennedy a 
fost viu criticată Și 
după cum afirmă

El se o- 
cu propa- 

subversi-

dolaru-

țări oc- 
cu deo- 
Anglia,

BERLIN 15 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
A.D.N., într-un interviu acor
dat unui corespondent al zia
rului de tineret „Junge Welt", 
soția eroului național grec 
Manolis Glezos a comunicat 
că în închisoarea de pe insula 
Egina, în care se află închis 
soțul ei, au fost create condi
ții insuportabile pentru deți
nuți. Starea sănătății lui Ma
nolis Glezos inspiră serioase 
temeri. Doamna Glezos a spus 
că fiul lui Glezos, care avea 
doi ani și jumătate atunci cină 
tatăl său a fost arestat, a că

pătat un șoc psihic care s-a 
repercutat graj asupra dezvol
tării fizice a copilului. El are 
acum cinci ani dar încă se 
mișcă cu greu. Pentru a salva 
sănătatea copilului, doamna 
Glezos a cerut autorităților 
grecești ca acestea să-i acorde 
o viză pentru o călătorie în 
R. D. G. spre a-și supune fiul 
unui tratament medical. Dar 
autoritățile grecești i-au refu
zat viza solicitată.

In încheiere, dr ,nna Gle
zos a spus : „Avem forțe pen
tru a rezista acestor grele în
cercări. Solidaritatea și sim
patiile manifestate față de noi 
în toate colțurile lumii sînt un 
ajutor și pentru Manolis Gle
zos".

Katanga : Fotografia noas
tră reprodusă după ziarul 
francez „FRANCE SOIR” 
ilustrează felul barbar în 
care mercenarii lui Chom- 
be maltratează pe unul din 
soldații care au refuzat să 
mai slujească pe mario

neta colonialistă

ppșcyr^nț &SI pp șeoțL
HELSINKI. - Printr-un 

schimb de note care a avut 
loc la Helsinki între legația 
R.P. Romîne și Ministerul Afa
cerilor Externe ai Finlandei, 
a fost prelungită pînă la 
31 decembrie 1962 valabilita
tea protocolului încheiat la 23 
ianuarie 1961 pentru schimbul 
de mărfuri între R. P. Romî
nă și Finlanda.

MOSCOVA. — La Muzeul 
Central al Armatei Sovietice 
s-a deschis o expoziție ilus- 
trînd istoria Armatei Populare 
Romîne

ATENA. — După cum anun
ță ziarul „Avghi”, fostul mi
nistru Merkuris, președintele 
Mișcării elene pentru colabo
rare balcanică, s-a pronunțat 
din nou in favoarea propune
rii țărilor socialiste ca Balca
nii să fie transformați într-o 
zonă a păcii, și în favoarea

colaborării dintre țările bal
canice.

Mișcarea elenă pentru cola
borare balcanică, a declarat 
Merkuris, va continua să lup
te pentru stabilirea colaboră
rii balcanice, ceea ce va servi 
la cauza destinderii încordării 
internaționale și a întăririi 
păcii.

DELHI. — La 14 noiembrie 
dr. S. Radhakrishnan, vice
președintele Indiei, a deschis 
într-un cadru festiv cea de-a 
doua expoziție internațională. 
Pe teritoriul vast al expoziției 
de lingă zidul vechii cetăți 
„Purana” se înalță pavilioa
nele celor 19 țări participante, 
intre care India, Uniunea So
vietică, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, 
R. D. Vietnam. S.U.A., Anglia, 
Japonia, R.A.U. etc.

Consfătuirea 
de la Tașkent

TAȘKENT 15 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 15 no
iembrie s-a deschis la Tașkent 
consfătuirea lucrătorilor din a- 
gricultura republicilor din A- 
sia centrală, din Azerbaidjan 
și din regiunile din sudul Ka- 
zahstanului. La lucrările con
sfătuirii participă N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Participanții la consfătuire 
vor discuta măsurile pentru 
sporirea producției de bum
bac. carne si alte oro-

secretar al C. C. al P. C. cm 
Uzbekistan, Dinmuhamed Ku
naev, prim-secretar al C. C. al 
P.C. din Kazahstan, Veli A- 
hundov, prim-seoretar al C.C. 
al P. C. din Azerbaidjan.

Jiri Pelikan, ne vorbește
(Urmare din pag. l-a)

Internațională a Studenților a mi
litat pentru reforma și democrati
zarea învățămîntuiui în sensul ca 
universitățile și 
să fie deschise 
iar conținutul 
corespundă cu 
ale societății.

școlile secundare 
pentru toți tinerii 
invătămîntului să 
necesifăfile reale

— Cum acționează U.I.S. pe 
linia unității in mișcarea stu
dențească mondială ?

— Pentru a face mișcarea stu
dențească mai eficientă în lupta 
pentru pace, împotriva colonialis
mului, pentru democratizarea învă
țămîntuiui, U.I.S. a subliniat tot
deauna necesitatea unității miș
cării studențești mondiale. Unita
tea — în concepția noastră — nu 
reprezintă un scop în sine, ci un 
instrument pentru ducerea pînă la 
capăt a luptei. U.I.S. a deschis 
de aceea porțile sale tuturor uniu
nilor studențești, indiferent de o- 
rientarea lor politică. Astfel, prin
cipiile călăuzitoare ale U.I.S. au 
fost acceptate de majoritatea stu
denților lumii. Deoarece mai există 
o ruptură în mișcarea studențească 
mondială — care-și găsește ex-

ziarul britanic „Dai
ly Express" ea „nu 
a provocat nici un 
fel de entuziasm" 
și, dimpotrivă, se 
consideră că „ar fi 
necesar mai curînd 
să se depună efor
turi in direcția tra
tativelor și să se 
evite provocările". 
Ziarul este cu atît 
mai indignat de

altă părere. El a 
declarat recent în 
coloanele zia
rului nord-american 
„The Reporter” cu 
cinismul său carac
teristic, că postul 
de radio american 
„Rias” din Berlinul 
apusean urmează să 
fie folosit într-o 
măsură și mai mare 
ca pînă acum ca

lui rece” constituie 
una din armele cele 
mai bune”.

Ziarul „Chicago 
Daily Tribune” a- 
junge chiar la măr
turisirea fățișă a 
rolului acestui post 
de radio în organi
zarea unor acțiuni 
cu caracter terorist.

Acestea sînt țelu
rile „pașnice” ale

lor oficialități ame
ricane și vest-ger- 
mane. Mister E. 
Taylor, părintele 
„războiului psiho
logic" american, 
s-a declarat ne
mulțumit numai cu 
transmiterea emi
siunilor provoca
toare (prin Rias) 
cerînd de data a- 
ceasta nici mai

Vocea
măsura luată de 
S.U.A. cu cit, după 
cum se subliniază 
în articolul citat, ea 
s-a produs „într-un 
moment în care pu
terile occidentale ar 
trebui să evite tot 
ce ar fi de natură 
să sporească încor
darea internaționa
lă în legătură 
cu Berlinul occi
dental”. Dar mister 
Edmond Taylor, ex
pertul S.U.A. 
tru „războiul 
hologic” este

pen- 
psi- 

de

mincinoasă a dolarului
instrument de spio
naj, sabotaj și di
versiune împotriva 
R. D. Germane și 
altor țări socialiste. 
Declarații asemă
nătoare elogiind ac
tivitatea acestei fa
brici de minciuni și 
calomnii la adresa 
țărilor socialiste au 
mai apărut și in 
alte ziare din S.U.A. 
Astfel ziarul „New 
York Times” a în
cercat să demons
treze că „Rias-ul 
în cadrul „războiu-

postului de radio 
americano-vestber- 
linez, pe care cu 
ani în urmă, în 
anul 1947, cu oca
zia înființării Rias- 
ului, generalul ame
rican Ryan se stră
duia din răsputeri 
să-l prezinte ca „o 
verigă pe drumul 
reconstrucției Ber
linului”.

Cit de mult a ser
vit Rias-ul acestui 
scop a reieșit din 
declarațiile ulte
rioare ale diferite-

pu-mult nici mai 
țin decît „sprijini
rea unor acte te
roriste limitate” în 
țările socialiste, ca 
stadiu premergător 
„începerii unui 
război prin noi în
șine”.

Mister Taylor și 
alți domni din oc
cident trebuie să-și 
dea seama că pla
nurile lor sînt clă
dite pe nisip, că 
sint sortite eșecu
lui. Banii cheltuiți 
pentru finanțarea

„Rias-ului“ nu vor 
aduce decît rușine 
și eșecuri pentru 
organizatorii com
ploturilor imperia
liste. Modul provo
cator f 
vează 
radio < 
tețea 
țărilor 
menite să pună ca
păt activității sub
versive desfășurate 
în Berlinul vestic.

Opinia publică 
condamnă activita
tea dușmănoasă du
să de S.U.A. împo
triva țărilor socia
liste prin interme
diul postului de ra
dio „Rias”.

La Washington ar 
trebui să se înțe
leagă că oricît de 
mulți bani vor fi 
alocați „Rias-ului”, 
acest post de radio 
nu va fi considerat 
de oamenii cinstiți 
decît ceea ce este 
— vocea mincinoasă 
a dolarului.

in care acti- 
acest post de 
confirmă jus- 

propunerilor 
socialiste

gabriel gaciu
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presie în activitatea paralelă a 
U.I.S. și C.O.S.E.C. — Uniunea In
ternațională a Studenților depune 
eforturi deosebite spre a depăși 
această stare de lucruri. Conducă
torii reacționari ai C.O.S.E.C., sub 
lozinca „apolitismului", duc o po
litică contrară intereselor studen- 
țimii și introduc „războiul rece" 
în mișcarea studențească mon
dială. U.I.S. luptă contra acestor 
acțiuni. Pe de altă parte, am în
cercat să stabilim contacte și re
lații cu o serie de organizații 
membre ale C.O.S.E.C. care se 
pronunță pentru pace, împotriva 
colonialismului. U.I.S. a propus 
conferinței C.O.S.E.C să organize
ze în comun diferite campanii, 
cum ar fi pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru solidarita
te cu studenții din Algeria și 
Cuba, conferințe comune în pro
blemele turismului, ale presei stu
dențești (în această problemă pro
punerea a emanat chiar de la 
seminarul organizat la București) 
etc. în ciuda atitudinii negative 
a conducerii C.O.S.E.C., propune
rile noastre găsesc un sprijin cres- 
cind din partea elementelor de
mocratice existente în sînul 
C.O.S.E.C.

Uniunea Internațională a Studen
ților sprijină ideea unei conferințe 
a mesei rotunde organizată în 
afara U.I.S, și C.O.S.E.C., convo
cată de un comitet de pregătire 
compus atît din organizații națio
nale membre ale U.I.S. cit și ale 
C.O.S.E.C., conferință care să fie 
deschisă tuturor organizațiilor stu
dențești. Scopul acestei conferințe 
trebuie să fie acela al discutării 
căilor de realizare a unității în 
mișcarea studențească mondială. 
Noi continuăm lupta pentru reali
zarea acestei conferințe în ciuda 
poziției obstrucționiste a elemen
telor reacționare care se tem că 
vor fi tot mai mult izolate. Spriji
nim, de asemenea, și alte iniția
tive menite să ducă la dezvolta
rea colaborării între studenții din 
diferite țări.

Noi sîntem convinși că lupta 
U.I.S. pentru realizarea unității va 
avea succes deoarece corespunde 
poziției majorității organizațiilor 
studențești.

va desfășura la stîrșitul lunii au
gust la Leningrad. Pregătirile noas
tre în această direcție se desfă
șoară sub semnul luptei pentru 
victoria ideilor coexistenței paș
nice, pentru dezarmare generală, 
împotriva colonialismului și pen
tru apărarea drepturilor democra
tice ale studenților. Totodată vom 
organiza numeroase acțiuni. Prin
tre acestea putem aminti un semi
nar consacrat neocolonialismului, 
altul despre rolul studenților în 
dezvoltarea culturii naționale, un 
altul despre penetrația imperialis
mului în învățămîntul și cultura 
Americii de Sud etc. Putem cita 
multe asemenea activități și pe 
plan sportiv, turistic, cultural.

— Deși vizita dumneavoas
tră in țara noastră a fost 
scurtă, vă rugăm să ne vorbiți 
despre impresiile pe care 
le-ați acumulat.

— Ce acțiuni își propune 
Uniunea Internațională a Stu
denților să organizeze în anul 
viitor ?

— în centrul activității 
în anul 1962 se vor afla, 
doială, Festivalul Mondial _....... .
retului și Studenților de la Helsin
ki a cărei organizare este spriji
nită de U.I.S., precum și al Vll-lea 
Congres al U.I.S. care — la invi
tația studenților sovietici — se

noastre 
fără în- 
al Tine-

— Mărturisesc că-mi este greu 
să redau în cîteva fraze mulțimea 
impresiilor din frumoasa voastră 
țară. Am fost foarte impresionat 
de dezvoltarea Romîniei în anii 
din urmă. Ultima dată am vizitat 
Bucureștiul în 1957. De atunci ca
pitala R, P. Romîne s-a schimbat 
foarte mult. Noile construcții cu o 
arhitectură foarte modernă încîntă 
privirea. M-au impresionat în mod 
deosebit eforturile pentru constru. 
irea de institute de învățămînt, că
mine și cantine. Cele pe care 
le-am vizitat la București și la lași, 
le consider printre cele mai mo
derne din lume. Aceasta dove
dește cîfă importanță se acordă 
în R. P. Romînă dezvoltării învă- 
țămîntului. în zilele petrecute în 
țara voastră am avut plăcerea să 
iau cunoștință de sucesele stu
denților la învățătură, de partici
parea lor activă la construcția so
cialistă.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima aprecierea sinceră 
față de aportul pe care studenți
mea romînă, U.A.S.R., îl aduc la 
activitatea U.I.S. Prin întreaga sa 
activitate, studențimea romînă și-a 
cîștigat simpatia studenților din 
lumea întreagă și un binemeritat 
prestigiu.

înainte de a ne despărți, Jiri 
Pelikan a dorit să adreseze cîteva 
cuvinte prin intermediul ziarului 
nostru studenților din Republica 
Populară Romînă.

— Transmit studenților romîni 
cele mai calde salutări din partea 
U.I.S. și le mulțumesc pentru spri
jinul activ acordat activității noas
tre, urîndu-le noi succese în în
vățătură, în munca pentru dezvol
tarea socialistă a minunatei lor 
țări și fericire personală.


