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Iată una din secțiile de prelucrare de la Fabrica de mase plastice-București. Ordi
nea, curățenia, buna t rganizare, sînt aici lucruri obișnuite;

Aplicînd
o inițiativă valoroasă

Am intrat în secția sudate de la Fabrica de mase plastice 
București. Este luminoasă, încăpătoare, covorul din mijloc 
dă o notă de intimitate. Și mai ales este curată. Firește, 
n-ar putea fi totdeauna așa dacă tinerii care lucrează în ea 
n-ar păstra curățenia și ordinea. Tinerii aceștia ca mulți 
alții din fabrică, aplică inițiativa tinerilor de la Uzinele de 
autobuze și troleibuze-București și după cum se știe buna 
organizare, curățenia, reprezintă aspecte importante 
inițiativei.

Cum s-a ajuns la aplicarea
Comitetul organizației U.T.M. 

organizînd răspîndirea iniția
tivei tinerilor de la Uzinele de 
autobuze și troleibuze s-a că
lăuzit în acțiunile sale de 
ideea că transpunerea în via
ță a programului — organiza
re, disciplină, atitudine civili
zată — îl va ajuta în munca 
de educare a tinerilor mun
citori.

— Pe lingă faptul că se im
punea în secțiile prelucrătoare 
luarea unor măsuri de cură
țenie și ordine — spunea se
cretarul comitetului U.T.M — 
aplicarea inițiativei avea să 
ce ajute la întărirea organi
zatorică a brigărilor, la edu
carea tinerilor. De aceea am 
început printr-o muncă de 
popularizare a inițiativei. Prin
tre primele măsuri luate au 
fost cele privind organizarea 
mai bună a locului de muncă...

ale

sacii 
masă

Mai buna
organizare

atâ, de pildă, sec
torul IL Aici la 
mașini speciale 
care lucrează la o 
înaltă temperatu
ră și presiune, po

lietilena sau poliesterul ia for
ma diferitelor obiecte de uz 
industrial și de larg consum. 
Mașinile acestea sînt semiau
tomate, au un ritm de lucru 
care, odată stabilit, nu poate 
fi schimbat cu una cu două, și 
orice neregulă, proasta organi
zare a muncii celor care le 
conduc, se vede în graficul de 
producție. Brigada de aici, 
condusă de Constantin Dines- 
cu, a trecut de aceea să-și or
ganizeze munca după un pro
gram bine stabilit. împreună 
cu inginera Doina Sireteanu, 
care se ocupă din partea co
mitetului U.T.M. de activita
tea brigăzii, membrii ei au 
luat cîteva hotărîri :

inițiativei ?
• să se înlocuiască 

de hîrtie cu saci de 
plastică. Sînt mai curați și
păstrează mai bine mate
rialul.

O mare atenție au acordat 
tinerii curățeniei. în secție 
era curat într-adevăr, dar tre
buia să fie și mai curat. Do
vada că mai există unghere 
murdare o făceau înseși unele 
produse care apăreau cu mici 
pete negre. (Masele plastice 
au după cum se știe proprie
tăți electrostatice și astfel 
toate particulele mici, impuri
tățile. sînt atrase spre pilnia 
mași-ri unde se află materia 
primă și apoi, ajung să fie 
văzute in transparența obiec
tului produs). Ce era de fă
cut ? Tinerii doar își îngrijeau 
locul de muncă, curățau ma
șinile și mesele lor ! Postul 
utemist de control, care la în
demnul comitetului U.T.M. 
sprijinea tinerii din sector în 
aplicarea inițiativei, a făcut o 
propunere : „Tinerii din sec
tor să se ocupe nu numai de 
curățenia mașinii, ci de în
treaga curățenie și ordine in 
secție. “

Utemiștii au discutat aceas
tă propunere într-o adunare 
generală și-au adoptat-o ca o 
hotârîre. Cu sprijinul condu
cerii sectorului au trecut apoi 
la acțiune. Au găsit locurile 
cele mai potrivite pentru fini
saj și ambalaj, au îmbrăcat 
mesele de lucru cu materiale 
plastice ca să poată fi șterse 
mai ușor, au desființat un
gherele unde se depozitau di
ferite materiale, au pornit la 
curățenie generală. Mai buna 
organizare, ordinea, curățenia, 
și-au spus cuvîntul: secția 
arată acum altfel, e mult mai 
primitoare. Un buchețel de 
flori la locul de muncă al 
unei fete dă și o notă de inti
mitate. Graficul producției 
arată și el altfel.

Disciplina

a mers la început pe linia 
întăririi disciplinei în cadrul 
brigăzilor, știind că aceste co
lective pot deveni ele însele 
factori educativi pentru masa 
de tineri.

A fi disciplinat nu înseam
nă doar a nu întîrzia de Ia 
lucru și a te prezenta la timp 
să-ți iei în primire mașina, 
înseamnă a folosi timpul de 
lucru, înseamnă a îndeplini 
toate normele procesului de 
producție. Asupra acestui 
aspect s-a insistat în mod 
deosebit în cadrul brigăzilor 
pentru 
brigăzi

a întări disciplina. în 
ca cea de la sudat,

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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• sacii cu materiale să 
fie așezați după compoziție 
și culoare.

• dimineața să se facă 
aprovizionarea cu materia 
primă pentru întreaga zi de 
muncă.

a acest capitol al 
inițiativei tineri
lor de la Uzinele 
de autobuze și 
troleibuze se pot 
spune de ase

menea multe lucruri pozitive. 
Comitetul organizației U.T.M.
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Citiți
tn pag. a 2-aJ

însemnări! Orizonturi 
deschise

în pag. a 3-a:
— Cum putem obține re

colte mai bogate
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mintului în lumea capita
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Proletari 3in toate țările, uniți-văi
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Prin munca patriotică a tinerilor

Uniunii Tineretului
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din în- 
obțin 

seamă

acestea

Tinerii 
treaga țară 
succese de 
în munca patrioti
ci. Zilele
din stațiile de cale- 
ferată Suceava, Va
tra Dornei și Un
gureni au fost ex
pediate mai multe 
vagoane cu 
vechi purtînd des
tinația Reșița și 
Hunedoara. De la 
începutul anului și 
pînă acum, în re
giunea Suceava au 
fost colectate și ex
pediate peste 8.500 
tone fler vechi și 
fontă. In această 
acțiune brigăzile de 
muncă patriotică 
ale tineretului au 
adus un aport deo
sebit.

In Dobrogea prin 
munca patriotică a 
tineretului au fost 
redate agriculturii 
423 ha terenuri pînă

fier

a-

acum neproductive, 
s-au extras din ca
riere și transportat 
pe șosele peste 
120.000 mc piatră, 
s-au însilozat
proape 350.000 de 
tone furaje etc. Pe 
șantierul de la Ba- 
bușca-Ostrov sute 
de tineri dobrogeni 
lucrează zi 
construirea 
dig pentru 
agriculturii

de zi la 
unui 

a reda 
o su

prafață de 200 hec
tare. Numeroși ti
neri participă la 
lucrările de amena- 

terenurilor 
satul

jare a 
în pantă din 
Alba, raionul Tul- 
cea, în vederea 
plantării lor cu 
pomi fructiferi.

In regiunea Mu- 
reș-Autonomă Ma
ghiară tinerii au 
realizat prin mun
că patriotică eco-

nomii de peste 10 
milioane lei.

In orașul Odor- 
hei, tinerii sînt în 
fruntea acțiunii 
pentru construirea 
unui complex spor
tiv cuprinzînd te
renuri de fotbal, 
volei, baschet, pistă 
de atletism etc.

In regiunea Plo
iești, cele 2.400 bri
găzi utemiste de 
muncă patriotică au 
realizat, de la înce
putul anului ți pînă 
acum, economii in 
valoare 
13.700.000 lei, efec- 
fuind un mare vo
lum de lucrări pe 
șantiere de cons
trucții, pentru re
darea de noi tere
nuri agriculturii, 
plantări de pomi, 
repararea ți între
ținerea drumurilor 
etc.

(Agerpres)

de peste

Al 230-lea apartament
După cum se știe, lucrările 

propriu-zise de construcție ge 
noul șantier din șoseaua Vii
lor București au lost deschise 
la 1 octombrie. Atunci a lost 
început montajul la blocul 1 
care va avea 192 apartamen
te, iar începînd cu luna no
iembrie s-au deschis lucrările 
de montaj la blocul 2, de 
aceeași mărime.

La construcția ambelor 
blocuri lucrează brigăzile de 
producție ale tineretului con
duse de montorul Mihai Low 
și sudorul Traian Cireașă.

Aseară, cînd am vizitat 
șantierul, brigăzile termina
seră de montat cel de-al 230- 
lea apartament
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Economii 
de combustibil
Un obiectiv important al 

întrecerii socialiste desfășu
rate de ceferiștii din întreaga 
(ară, este realizarea unor eco
nomii cit mai mari de com
bustibil.

Pe seama sporirii indicilor 
de utilizare a locomotivelor 
cu peste 3 la sută, mecanicii 
de locomotivă din Timișoara, 
Arad, Caransebeș, Simeria și 
Petroșani au economisit anul 
acesta peste 15.000 tone de 
combustibil conventional. Ei 
au remorcat recent al 3.000-lea 
tren de mărfuri cu supratonaj 
din acest an.

Ceferiștii depoului de loco
motive Craiova au economisit 
în fiecare lună din acest an 
la fiecare locomotivă 21 de 
tone de combustibil. în în
treaga regională C.F.R. Craio
va s-a economisit în acest an 
o cantitate de combustibil cu 
care se pot remorca 6.366 tre
nuri de mărfuri pe distanța 
Craiova—București.

Economii de combustibil în 
valoare de aproape 9 milioane 
Iei au realizat anul acesta și 
ceferiștii din regiunile Ploiești 
și Suceava. Cele mai mari eco
nomii au fost obținute de me
canicii și fochiștii de la de
pourile de locomotive Buzău, 
Suceava—Nord și Cimpulung.

Brigada d® producție a ti
neretului, fruntașă pe ra
ion de la Uzina „Auto
matica" a primit o delega
ție de pionieri de la Școa
la de 7 ani nr. 15 din Ca

pitală.
Foto : GR. PREPELIȚA

Au pornit
pe drumul belșugului

TINERELE FAMILII
eea ce iți atrage atenția 
mai înainte de toate a- 
tunci tind, venind din- 
Rimnicu Sărat, intri in 
Ciorăști, sînt casele noi

spre 
salul 
și frumoase, construite in ul
timul timp. La fiecare casă 
mai veche sint două, trei case 
noi. De altfel loviturile tesle
lor și ale ciocanelor, foșnetul 
rindelelor te însoțesc apoi tot 
timpul aproape pe fiecare uliță 
amintindu-ți parcă faptul că 
la Ciorăști se construiește me
reu. In sat există o gospodărie 
colectivă bogată care va ajun
ge în toamna aceasta la un 
fond de bază de peste 3 mi
lioane și jumătate lei. Oame
nii obțin venituri mari mun
cind in gospodărie și au cu ce 
construi.

Ale cui sînt aceste case așa 
de zvelte și încăpătoare, ca- 
re-ți dau, fie chiar și la o pri
vire fugară, senzația bunului 
trai ?

Ale lui Grigore Oancea, ale 
lui Constantin Stoica. Alexan
dru Stoica, Gică Pruteanu, 
Ionel Constantin și ale altora, 
foarte mulți, asemenea lor, 
membri ai gospodăriei colec
tive din Ciorăști. Fiindcă, tre-

SATULUI
buie s-o spunem, numai în ul
timii ani, de tind prin munca 
hotărîtă a colectiviștilor gos
podăria colectivă a prins pu
teri și mai mari, aici, la Cio
răști, s-au construit peste 400 
de case noi.

Mulți dintre cei care locu
iesc în aceste case sînt colec
tiviști mai vîrstnici, care în 
trecut n-au avut parte decit 
de niște alcătuiri șubrede de 
chirpici, acoperite cu șindrilă, 
pe care numai cu o mare în
găduință le puteai numi locu
ințe.

Foarte mulți locatari ai ca
selor noi și moderne de-acuma 
sînt tinere familii.

★
r~i na dintre aceste familii 

este aceea a lui Alexan
dru Stoica. O familie tî

nără, care de-abia peste o lună 
de zile își va sărbători un an 
de la întemeiere. I-am găsit și 
pe soț și pe soție lucrînd de 
zor la o sobă într-una din ca
merele casei lor, de asemenea 
noi. „S-apropie iarna și de, o 
să avem nevoie de sobă" — 
ne-au explicat ei.

— Cînd v-ați construit casa ? 
— am întrebat.

— In vara aceasta, ne-a răs
puns Stoica Alexandru. Ne-au 
mai ajutat și părinții. Am ri
dicat-o cu banii pe care i-am 
primit de la gospodăria colec
tivă pentru zilele-muncă.

După cum vedeți ne-am ri
dicat o casă nouă, din cără
midă, cu patru camere. Deo
camdată mai avem de făcut 
unele lucruri la ea. Dar aici, 
unde zidim soba, camerele sînt 
deja gata.

Ne-au vorbit despre casa 
nouă, despre gospodăria co
lectivă în cadrul căreia lu
crează (soțul — la atelierul 
rotărie, iar soția la brigada 
cîmp) și ne-am dat seama 
viața acestei tinere familii 
împletește strîns 
tregii gospodării

*
Aiu știam că 

de curînd

noi și
spus Gică Pruteanu. Am ridi
cat-o împreună cu ei. Am fă
cut anul trecut la gospodăria 
colectivă peste 400 zile-muncă. 
Valoarea acestora s-a ridicat 
la mai mult de 16.000 de lei 
și ne-au fost deajuns ca să în
cepem casa.

Ca și Alexandru Stoica,

părinții noștri — ne-a

De curînd, zeci 
de cetățeni 
din satul Ci- 

heiu, sat ce aparți
ne de orașul Ora
dea, 
din 
s-au 
calul 
tural 
bători 
festiv, inaugurarea 
gospodăriei agri
cole colective „7 
Noiembrie"'. A fost 
o adevărată sărbă
toare. Aceasta o re
marcai după voia

precum și cei 
împrejurimi 

adunat in lo~ 
căminului cul- 
pentru a săr- 

în cadru

bună ce anima pe 
toți cetățenii Ci- 
heiului, care au ți
nut să vină la a- 
ceastă ședință fes
tivă îmbrăcați în 
frumoase 
specifice
După ce președin
tele comitetului de 
inițiativă a pre
zentat darea de sea
mă, colectiviștii s-au 
înscris la cuvint, ex- 
primîndu-și hotărî- 
rea de a păși cu în
credere pe drumul

costume 
regiunii.

belșugului și al bu
nei stări, 
gospodăriei 
tive arătat 
partid.

In consiliul 
conducere au __
aleși oameni Hăr
nici și buni gospo
dari ca Berinde Mi
hai, Martin Petru, 
David Floarea și 
Ciurdariu Teodor.

drumul 
colec- 

de

de 
fost

F. TIGANU 
corespondent 

voluntar

PETRE GHELMEZ Sărbătoritul

tocmai casa 
înălțată pe 

trecusem în

cu viața în- 
colective.

(Continuare în pag. a 3-a)

lingă care 
drum spre gospodăria colec
tivă și căreia i se punea deo
camdată tîmplăria, este casa 
lui Gică Pruteanu și a Măriei 
Pruteanu, de asemenea o fa
milie tînără din gospodăria 
colectivă.

— O să locuim în casa asta

I. CHIȚIMIA 
Foto : N. STELORIAN

Cintă Lidia Demenco de la 
Casa de cultură a tineretului

Grivița roșie",

„Joie a tineretului

w

Aspect din sală în timpul programului.Două din talentatele dansatoare ale formației de dansuri 
*de la Casa de cultură „Gheorghe Gheorghiu-Dej".

«Oi

a Casei de cultură 
Bălcescu" devenise 
acea oră de după- 

amiază. Tinerii din întreprinderile raionului 
Nicolas Bălcescu, utemlști fruntași din or
ganizații ale satelor aparținătoare Capitalei, 
erau invitați să participe la o „joie a tine
retului". Formațiile artistice ale caselor de 
cultura din raioanele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Grivița roșie și Tudor Vladimirescu au 
prezentat programe artistice variate și in
structiva cu un bogat conținut educativ, cu
cerind inimile spectatorilor. A urmat apoi

Sala do festivități 
a tineretului „N. 
neîncăpătoare la

dans. în pauze, s-a cintat, s-a recitat, în- 
tr-un cuvint tinerii s-au simțit bine. Dorica 
Năstase, muncitoare la G.A.S. Popești Leor- 
deni. Valentin Cristea, muncitor la combi
natul agroalimentar din comuna 30 Decem
brie, Ion Georgescu, și alții discutau într-un 
grup numeros.

— Seara aceasta a fost un schimb de ex
periență plăcut și util, spuneau el.

Toamna newyorkeză abundă 
în expozijii ce aduc pe 
firmă și cuvîntul arfă. Afi

șele expozițiilor se revarsă ase
menea unui fluviu gafa să pro
ducă catastrofale inundafii. Ga
lerii de arfă își fac apariția în 
acest anotimp în cele mai neaș
teptate unghere. In subsoluri 
prăvălioare ca și în elegante 
de marmură luminate discret, 
guțători ai penelului pre
tind că au descoperit „arta 
viitorului" și îndeamnă la 
grabnica achiziționare a ta
blourilor, deoarece geniul 
lor odată recunoscut pre
țurile vor crește corespun
zător. Rembrandful secolu
lui atomic se află aci I — 
este fraza ce răsună ca un 
cec fără acoperire în fie
care din galeriile newyor
keze. Inima generoasă a 
businessmanilor nu poate 
răbda prăbușirea în anoni
mat a unui Rembrandt mo
dern, mai ales că un ase
menea personaj ar putea 
aduce și ceva dolari. De 
aceea artiștii viitorului sînt 
sărbătoriji în prezent. Ceea 
ce s-a și întîmplat recent 
la galeria de artă Bianchini 
de pe Madison Avenue.

Ciudat, atmosfera 
păsăfoare. Unii din 
erau furioși. Aveau 
că-i vorba, pur și 
niște uzuale capricii 
Organizatorii nu-și ascundeau nici 
ei tulburarea : de pe înfreaga 
listă a invitaților singurul care 
lipsea era tocmai... sărbătoritul. 
Sticlele de șampanie au fost to
tuși desfundate iar în sobra ga
lerie de artă a răsunat clinchetul 
vesel al paharelor ciocnite. Toți 
păreau, în cele din urmă, dispuși 
să șteargă cu buretele supărarea 
față de sărbătorit. La drept vor
bind poți păstra supărare față de 
un asemenea artist al cărui nume, 
curînd, se va lăfăi pe toată pa
gina întîia a marilor cotidiene ale 
New Yorkului ? Criticii de artă 
prezenți se întreceau în profeții ; 
toți pronosticau sărbătoritului un 
viitor strălucit, viitorul unei stele 
ce va străluci pe firmamentul pic
turii universale. Părea chiar că 
există de-acum o dilemă : oare 
nu cumva numele lui se va în
crusta în istoria culturii mondiale 
înaintea celora ala lui Rembrandt, 
van Gogh sau Rafael ? Din pe
nelul lui au ieșit, doar, adevă
rate minunății ale artei abstracte. 
Aflăm din ziarul elvețian „DIE 
TAT" că „criticii de artă explică

era cam 
cei prezenți 
convingerea 
simplu, de 
de vedetă.

a-

că stilul abstract care poate fi gă
sit în tablourile sale cele mai re
cente indică tendințe spre for
mele absolut circulare. Operele 
expuse păstrează totuși forma lor 
de imaginație și nuanțele de cu
lori dramatice..." Același ziar ci
tează aprecierile unei doamne fă- 
cînd parte din „publicul compe
tent în ale picturii invitat la ver
nisaj” : „Ce compoziție... Ce cu

lori... Ce verde 1“ Deși s-ar 
putea reproșa acestei 
doamne că limbajul ei nu 
are plasticitatea de expre
sie și nici profunzimea a- 
nalizei titularilor cronicilor 
de artă 
newyorkeze, 
recunoaștem 
(ie față de

Unii din 
constatat că 
se nu au nici un fel de 
titlu. Nu era o greșală. Ar
tistul — aflăm — nu a 
vrut să-i abată pe vizita
tori de la propriile lor con- 
siderațiuni în fața pînzelor 
pe care culorile se conto
pesc într-o absurdă și hao
tică îngrămădire și în care 
totul pare indescifrabil. Cu 
alte cuvinte, fiecare iși 

ce vrea, pe mă- 
' . „Lumea 

a New Yorkului s-a de- 
de operele 
picturile — 
au fost vîn- 
ridicau pînă 
de 5.000—

din cotidienele 
trebuie să-i 
certa admira- 
artist.
vizitatori au 
operele expu-

închipuie 
sura fanteziei personale, 
bună" c bto’.v Ycr!;:1 ■: 
clarat entuziasmată 
marelui artist. Toate 
dar absolut toate — 
dute la sume ce se 
la frumușica valoare 
10.000 dolari. Chiar s-au dat ade
vărate bătălii pentru achiziționa
rea acestor tablouri cărora nu nu
mai viitorul, ci și prezentul — 
pare-se — le va acorda certifi
cate de capodopere.

Artistul părea indiferent la glo
ria ce și-o cucerise. Absența la 
festivitate fusese explicată, poli
ticos, printr-o pneumonie ce nu 
se împăca cu vinturile aspre ale 
New Yorkului. In rest — dove
dea intenția de a se distra după 
o vară în care lucrase încordat în 
vederea sezonului de toamnă, 
Cunoscuții infimi afirmau repor
terilor ce-i dădeau tîrcoale că săr
bătoritul are dauă pasiuni. Prima 
este, firește, pictura. O pasiune 
relativ proaspătă. Spre uimirea 
generală, intimii au mărturisit că 
a doua pasiune a lui este... trici
cleta. Ba chiar, adăugau că lă 
vîrsta lui este și firesc să zburdai 
cu tricicleta. Marele maestru al; 
picturii americane pe tricicletă ?, 
Dar ce vîrstă o fi avînd maestrul?, 
— se întrebau neinijiații. Indigo

(Continuare în pag, a 4-a)
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Mai multe zări 
Ai optsprezece 
Cu aripi largi deschise peste țară — 
Un univers de muncă și izbindă !

cu visuri te-nconjoară. 
ani șl toți se-avintâ

Lumina se dezvăluie mal gravâ 
Și.un pic romantic, te visezi matroz 
Pe-a șesenalulul superbâ navă 
Vislind pe cerul apel luminos.

Te caută alifia ochi din jur
Șl-atltea mîinl se-ntind fierbinți spre tine — 
Ești om de optsprezece ani, matur. 
Șl ești nădejde-a zilei care vine.'

In rind cu cel mol bun! și vechi ostași, 
Partidului mereu slujind cu cinste. 
Azi porțl răspunderea de-a fi părtaș 
La ridicarea lumii comuniste.

arborii pădurii de furnale 
incrustezi un semn — flacără plină -

In
Să
Oțelul viu al tinereții tale 
Să îl reverșl în șarje de lumină

Te cheamă sus, din marmură și stei, 
Albastre trepte universitare —-
Un șantier de ciire șl idei 
Cu drumuri și orașe viitoare...

Med multe zări cu visuri te-nconjoară 
Un univers de muncă șl lzbindă. 
Ai optsprezece ani șl toți se-avintâ 
Cu aripi largi deschise peste țară

Cu
•••li lașa a Xl-a A a 

|| Școlii medii „N.
||tli Grigorescu" din 
||g|l Cîmpina este de 

trei ani fruntașă 
j|| la învățătură. Trei 

■■■■■ ani a deținut
tocul întîi într-o clasificare 
pe școală, iar notele înscrise 
pînă în prezent în catalog nu 
desmint reputația pe care și-a 
cîștigat-o.

Evident, un rol important 
In obținerea bunelor rezultate 
la învățătură l-a avut orga
nizația U.T.M. a clasei care, 
înaintea căutării metodelor 
celor mai bune pentru a-i 
ajuta pe elevi în însușirea 
materiilor, a imprimat ele
velor conștiința datoriei de a 
se pregăti

— Chiar 
am avut 
cu situații 
învățătură 
spus secretara orga
nizației U.T.M. a cla
sei,

temeinic, 
dacă nu 
de luptat 
proaste la
— ne-a

Petre Minodora 
munca noastră 
fost deloc ușoa- 
întrucît ne-am 

atenția și

rii muncitori ai uzinei.
Orizonturi

a

Standul de oârți al Uzinei 

mecanice din Galați este 

vizitat cu interes de tine-

Cărți noi 
în pregătire 

Io Editura 
tineretului

250 ani Je la nașterea Iui M. V. Lomonosoi?

Un reprezentant 

de seamă

Foto : O. PLECAN

mvațam f
Să ne amintim doar de a- 

dunarea generală U.T.M. des
chisă în care noi am discutat 
despre rolul și sarcinile unui 
elev în școala socialistă. Por
nind de la această problemă 
noi am ajuns la lucrurile con
crete care s-au petrecut în 
clasa noastră. Adunarea
exprimat hotărîrea fiecărei 
utemiste de a lupta pentru un 
nivel cît mai înalt la Învăță
tură.

Să nu ne imaginăm că în 
clasa aceasta n-au existat 
niciodată note proaste — au 
fost, dar cînd ele au apărut, 
colectivul a analizat imediat 
cauzele care le-au generat 
Uneori au ieșit la iveală lu
cruri care au impus concluzii 
semnificative. Odată, una din

Ne răspund elevele 
clasei a XI-a A reală a Școlii medii 

„N. Grigorescu“ din Cimpina
n-a 
ră, 
tat , ,. _______
către combaterea mediocrită
ții. Urmărim să ridicăm ca
litatea învățăturii la un nivel 
cît mai înalt. însă aveam — 
rețineți timpul verbului 1 — 
eleve ca Bodea Ileana, Cosma 
Mariana, Olteanu Floarea, 
care obțineau note la limită. 
Soluția pe care am adoptat-o 
pentru ca și aceste utemiste 
să învețe mai bine a fost 
crearea unei puternice opinii 
a colectivului organizației 
noastre pentru a dezvolta la 
fiecare elev răspunderea față 
de învățătură.

îndrep- 
eforturile

elevele bune la matematică a 
fost surprinsă cu lecția neîn
vățată. Nedumerirea colege
lor, a tovarășului profesor 
n-a întrecut-o pe aceea a ele
vei însăși, care a mărturisit 
că nu e decît o eroare, deoa
rece ea avusese impresia că 
a priceput lecția din clasă ; e 
adevărat că acasă n-a con
trolat daca stăpînește bine 
tema respectivă. întîmplarea 
a dus la înființarea grupelor 
de studiu în scopul verifi
cării cunoștințelor. Recent 
s-a propus să se lărgeas
că atribuțiile acestor gru
pe ; ținînd seama de fap
tul că peste puțin timp eleve
le clasei a Xl-a se vor afla

Simpozion
loc în Capitală simpozib- 
tema „Contribuția acus- 
fehnica nouă a construcții- 
R.P. Romină", organizat de

In zilele de 16—18 noiembrie 
a avut 
nul cu 
ticii în 
lor din
Academia R.P. Romîne — Comisia 
de acustică, în colaborare cu Uni
unea Arhifecților și Societatea de 
științe matematice și fizice.

O serie de referate și discuții 
au dezbătut problema izolării fo
nice în construcțiile de locuinfe. 
Au fosf scoase în relief în special 
realizările obfinute în noile blocuri 
muncitorești prin folosirea pereți
lor despăr|itori, a pardoselilor pe 
strat elastic etc. care asigură o 
mai bună izolare a zgomotelor și 
vibrațiilor. S-a relevat folosirea 
pe scară din ce în ce mai largă, 
în scopul izolării fonice, a mate
rialelor indigene, ca plăci aglome
rate, plăci din deșeuri de cauciuc, 
material lemnos de esenje slabe, 
pîslă minerală etc. S-au purtai 
discufii și asupra deficientelor 
constatate în izolarea zgomotelor

în clădiri și asupra mijloacelor de 
remediere.

O altă problemă dezbătută a 
fost combaterea zgomotelor din 
orașe.

S-au scos în relief rezultatele 
bune ale colaborării dintre acus- 
ticiani, arhitecți și constructori, în 
special la realizarea unor obiective 
importante ca Sala Palatului R.P. 
Romine, Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, săli de cinemato
grafe, săli pentru cămine 
rale etc.

In cadrul simpozionului 
loc o vizită în colectiv ia 
ful de cercetări științifice 
protecția muncii,
prezentate noile aparate pentru 
măsurarea zgomotelor și a vibra
țiilor, precum și o vizită la Sala 
Palatului R.P. Romîne.

cultu-

a avut 
Institu- 
penfru 

unde au fost

în fața examenului de matu
ritate, care le va cere să re
vadă și materia anilor ante
riori, s-au organizat ore în 
care elevele repetă capitolele 
mai grele.

Demetroviei Maria a inter
venit în discuție.

— Adunările generale U.T.M. 
ale organizației de clasă — 
ne-a relatat ea — au combă
tut la timpul potrivit, cu in
transigență, tendința de a se 
învăța în salturi. La noi se în
vață egal, zi de zi, fără go
luri. Organizația noastră și-a 
asumat sarcina de a interveni 
în educarea perseverenței în 
învățătură, apreciind că a- 
ceastă latură a caracterului 
unui tînăr ce se pregătește 
să candideze la înaltul titlu 
_____ de om al muncii, este

■ deosebit de prețioasă. 
Pe Elena Popa O- 

limpia, în afara no
telor bune obținu
te la toate materiile, 
o caracterizează și 
un interes deosebit 
pentru literatură.

— Studiul în afara manua
lului — spunea Popa Olimpia 
— nu trebuie presupus numai 
la limba romînă, ci și la socia
lism științific (mai ales aici !) 
la fizică, la matematică, la 
chimie; în acest fel vom iz
buti să înțelegem mai pro
fund baza științifică a multor 
probleme din viață.

— Cum este folositoare ele
vilor de la o clasă „reală" 
literatura beletristică ?

— Este problema care a 
făcut obiectul unor vii discu
ții în cadrul claselor noastre. 
Iată răspunsul: în același fel 
ca în cazul unei clase „uma
nistice", adică prin formarea 
unui orizont cultural bogat, 
a unui vocabular frumos, 
simplu. Există de altfel o co
relație între matematică și li
teratură ; matematica dezvol
tă un sistem de gîndire logic, 
iar literatura ne deprinde să 
vorbim
contesta rolul logicii 
analiză 
unui limbaj ales într-o 
nere cu caracter exact ? 
plus, noi toți știm ce rol are 
o carte bună în educarea ca
lităților morale ale 
tului.

Discuția noastră pe 
cum învățăm ? a mai 
și alte probleme. Posibilitățile 
de ridicare a calității învăță
turii sînt multiple. Iar con
cluziile anchetei noastre le 
putem sintetiza într-o singu
ră idee: metoda care asigură 
succesul la învățătură este 
studiul perseverent, născut 
dintr-o înaltă răspundere față 
de obligațiile școlare.

Vă mai amintiți i- 
maginea aceea 
de demult a u- 

cenicului care avind o 
hirtie în mînă prin care 
se atesta că e calificat, 
trebuia să bată la di
ferite porți pentru a-și 
căuta de lucru ? Ceea 
ce era trist în acea i- 
magine era nu numai 
posibilitatea foarte frec
ventă a rămînerii fără 
un post, dar și acel 
sentiment de obidă 
provenit din modul bru
tal, neprietenos cu care 
era tratat tînărul mun
citor.

De ce ne-am amintit 
toate aceste lucruri de 

mult trecute ? Fiindcă a sosit de 
curînd la redacția noastră o scri
soare care ne-a impresionat prin 
simplitatea cu care ne sînt rela
tate fapte cotidiene din viața noi
lor muncitori și care începe așa : 

„Dragi tovarăși,
In această scrisoare vă voi po

vesti pe larg despre felul cum am 
fost primiți în întreprindere noi, 
elevii care am absolvit anul a- 
cesta școala profesională, precum 
și modul în care am fost ajutați 
de organizația U.T.M. să ne înca
drăm cit mai repede în rinoul 
muncitorilor, să devenim noi în
șine muncitori de nădejde pentru 
întreprinderea căreia de acum îi 
vom zice „a noastră".

Semnatara acestei scrisori este 
ea însăși una dintre tinerele ab
solvente și se mxnește REU CO
JOCARII, filatoare la Fabrria

IiIMtIIlllll

taf la aceasta. Tinerele absolvente 
ale școlii profesionale repartizate 
la fabrica din Prejmer au aflat că 
peste 100 colege ale lor mai vechi 
urmează școala medie serală.

„Am hofărît și noi să ne în
scriem, scrie corespondenta, dar 
neavînd încă vechimea de un an 
cerută prin regulamentul școlii, 
organizația U.T.M. ne-a sfătuit 
să urmăm pină atunci Universitatea 
muncitorească unde se predau 
lecții de geografie, științe natura
le, tehnică, literatură universală, 
economie politică și altele. Sînt 
lucruri foarte interesante, care ne 
pasionează pe toți. Apoi, în timpul 
liber citim cărți, vizionăm filme, 
spectacole.

In fiecare joi se organizează în 
întreprindere „Joile tineretului", 
la care de asemenea putem Învăța 
multe lucruri. Pină acum am par
ticipat la discuții foarte interesan
te despre viața și opera marelui 
nostru poet Mihail Eminescu, des
pre opera poetului George Coj- 
buc etc. Și nici sportul nu-l ui
tăm. Noi înșine, tinerii, ne-am ho
tărî! să ne construim prin muncă 
patriotică un teren de patinaj și 
hochei, care vara ne va folosi și 
ca teren de handbal. Iar în fabri
că, In producție lucrăm cu același 
entuziasm fiind hotărîți să mulțu
mim astfel pentru că am fost pri
mite în colectivul de muncitori cu 
multă bucurie".

...Cuvintele calde, frumoase, 
plina de optimism ale uneia din
tre muncitoarele celei mai tinere 
generații, in fața căreia toate ori

ile sînt larg desch se

ou rămas doar ctteva cărți 
nepublicate încă. Cwrtnd, chiar 
In zilele următoare, ele vor 
apărea în vitrinele librăriilor. 
Cu o firească nerăbdare ne 
Întrebăm : Ce ne pregătesc 
editurile pentru noul an care 
se apropie ? La oe lucrează 
scriitorii noștri 7 Ce surprize 
ne rezervă ?

Am vizitat recent redacțiile 
Editurii Tineretului. In toate 
birourile puteai ghici lesne 
apropierea anului 1962. In 
planuri sînt trecute titlurile 
exacte ale cărților, se încheie 
noi contracta editoriala, sa ci
zelează manuscrise, sau se 
studiază cele mai bune soluții 
grafice pentru coperți.

Cu prilejul acestei vizite, 
am aflat printre altele că scri
itorul Eugen Barbu sarie un 
nou roman care zugrăvește 
momente impresionante din 
lupta clasei muncitoare în pe
rioada anilor 1933. Scriitorul 
V. Em. Golan definitivează un 
volum de nuvele inspirate din 
lumea satului contemporan. 
Nicuță Tănase ne va împăr
tăși povestea dragostei tînă- 
rului muncitor hunedorean Ro- 
moșan (romanul „Omul doi"). 
Tinerii prozatori ~ 
Chirița, — 
prezenți 
cu cile 
din viața tineretului 
(iată titlurile cărților 
„Drum bun, cireșari" și 
ceste zile și aceste nopți"). 
Vor apare de asemenea vo
lume da versuri semnate 
de Marcel Breslașu, Ion Bă- 
nuță, Tiberiu Utan, Dimos 
Rendis, Nicolae Tăutu, Geor
ge Dan, Nicolae Stoian și 
mulți alți sariitori.

Interesante lucrări sînt anun
țate în colecțiile „Patria noas
tră" printre care „Valea Tro- 
tușului" de Victor Bîrlădeanu 
„Galați, un nou gigant al oțe
lului" de Radu Lupan, „Valea 
Șiretului" de Paul Anghel etc. 
și „Cutezătorii" (romanul de 
aventuri „Taurul Mării" de 
Ion Marin Sadoveanu, „Oștea
nul de la Baia" de Tudor Mi
hail etc.).

Pentru tinerii cititori darnici 
să cunoască meleaguri înde
părtate, editura își propune 
să tipărească în colecția „In 
jurul lumii" cărțile „America 
văzută de aproape" de Ale
xandra Sidorovici „în zig-zag 
prin Europa" de Ioan Grigo- 
rescu, „Ou filmul pesta hotare" 
de Ion Popescu-Gopo, „Note 
de drum din Africa, America 
CentTală, Asia" de Dumitru 
Popescu, „în întîmpinarea soa
relui" de Boris Buzilă etc.

Iată numai cîteva din sutele 
de cărți pe care le pregă
tește Editura Tineretului citi
torilor săi pentru noul an care 
«e-aprop.e.

A. MARINOIU

Constantin 
Teodor Mazilu vor fi 

în librării, fiecare 
un roman inspirat 

nostru 
lor: 
„A-

(Agerpres)

frumos. Cine

literară, sau

poate 
într-o 
rolul 

expu- 
în

tinere-

tema : 
înscris
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forului atent, plin de dragos- 
munc-iorilor mai în vîrsiă, 

co'eoe'e ei au reușit numai 
o lună de la intrarea în fa
șă lucreze ,,pe mașini ca 
muncitoare cu experiență și

D*. 
parte.

„Cînd am absolvit școala profe
sională de ucenici „Partizanul ro
șu", 20 de tinere am fost repar
tizate la secțiile țesătorie șl fila
tură ale Întreprinderii. Așa cum 
era și normal, la început, pentru 
a cunoaște bine specificul produ
selor la care urmează să lucrăm 
și noi, conducerea fabricii a ho
tărî! să lucrăm o lună pe lingă 
muncitoarele cele mai bune. Tre
buie să spun că ele ne-au primit 
cu cea mai mare bucurie, ne-au 
ajutat să lucrăm cit mai bine".

Am subliniat intenționat cuvin
tele „cu cea mai mare bucurie" 
din scrisoarea tinerei filatoare 
fiindcă în ele e cuprinsă după 
părerea noastră întreaga distanță 
care desparte imaginea luminoasă, 
de azi, a vieții iînărului muncitor, 
de imaginea tulbure, cenușie, de 
demuh a celui ce reușea să-și cîș- 
fige o calificare. Pe bună drep
tate poate să se bucure azi fila— 
toarea Cojocarii că tocmai datori
tă aju 
te al 
ea și 
după 
brică 
orice 
să lucreze bine".

Dar, nu numai atît. Dacă în tre
cut orizonturile, visurile muncito
rului se închideau odată cu intra
rea în producție, astăzi munca în
tr-o fabrică îți că nenumărate 
posibilități de a-ți spori cunoștin
țele, de a te forma. Azi nu numai 
că nu ești împiedicat să năzuiești 
mai departe, dar ești sfătuit, aju-

Aplicând o inițiativă valoroasă

al culturii universale
stăzi se împlinesc 

j HI I 250 de ani de la 
A U|| nașterea marelui 
fi ••I savant rus, Mihail 
& ;(| Vajilievici Lomo-
RL II nosov.
BBilllll pe drept cuvînt 

Lomonosov a fost comparat 
pentru multilateralitatea și în
drăzneala gîndlrll sale, pen
tru creația sa originală și e- 
rudiția sa cu cei mai mari 
reprezentanți ai culturii uni
versale.

In mod plastic Pușkin îl 
reprezenta pe Lomonosov ca 
„prima universitate rusă", iar 
Belinski il considera ca „pă
rinte al literaturii ruse".

Prin cercetările sale și apoi 
prin generalizările sale teore
tice, Lomonosov marchează o 
nouă epocă in 

dezvoltarea 
științei și filo
zofiei ruse și 
universale.

Filozof, chi
mist, fizician, 
geolog, mete
orolog filolog, 
poet, istoric, — 
Lomonosov s-a 
situat în în
treaga sa acti
vitate științi
fică și social- 
politică pe po
ziții înaintate.

Născut în

nială a conservării materiei 
precum și a mișcării, ce de
curge din prima. Iu 1748, în- 
tr-o scrisoare către Euler el 
trasează jaloanele acestei 
teorii, a conservării materiei 
și mișcării.

In 1746 Lomonosov își ține 
prima lecție, inaugurală, ca 
profesor de fizică al Univer
sității din Petersburg.

Peste 2 ani, el crează pri
mul laborator de chimie de 
pe lingă Academia de Știlnte 
din Petersburg in scopul de-a 
scoate chimia din faza „artei" 
și a-i da toate atributele unei 
adevărate și foarte folosi
toare științe. Lomonosov scrie 
atunci „Elementele de chimie 
matematică".

Lomonosov a aplicat te fi-

1711 pe malu
rile rtului Dvi
na în satul De
nis o vka situat
în Extremul
Nord al Ru
siei — într-o
familie de ță- 
rani-pescari li-
beri, Lomonosov a avut o co
pilărie sumbră; mama sa 
moaie pe cînd Mihail avea 
8 ani...

Peregrinările pe maie, în 
tovărășia tatălui său, care 
pescuia în Marea Albă, din
colo de Arhanghelsk — con
stituie singurele amintiri plă
cute ale copilăriei sale.

O putere neobișnuită de 
muncă, dublată de o arză
toare pasiune de cunoaștere, 
l-a împins pe adolescentul 
Mihailo ca la 19 ani să fugă 
de-acasă și s-o pornească pe 
jos, pe o iarnă aspră, tu de
cembrie 1730, spre Moscova.

Aici, deși autodidact, el 
este primit grație cunoștințe
lor sale, la școala Spaskt In- 
vâțiad cu asiduitate, el stâpî- 
s ere te curted limba latsd 
și fu anii care urmează Își 
însușește cu agerime și pu
tere de pătrundere noțiunile 
predate acolo.

Datorită calităților sale deo
sebite el este trimis In 1736 
la Petersburg și de-acolo In 
străinătate, pentru continua
rea studiilor.

în 1741 el se reîntoarce în 
patrie și începe să desfășoare 
la Petersburg, în cadrul Aca
demiei de științe, o clocoti
toare activitate creatoare.

Prețuind ce era înaintat in 
teoriile filozofice și științifice 
ale vremii, el își depășește 
cu mult contemporanii în ela
borarea concepțiilor sale, în 
verificarea pe calea experi
mentului a teoriilor sale și 
prin emiterea unor ipoteze, 
din care unele abia peste 
100—150 ani au fost confir
mate, datorită posibilităților 
tehnice mai avansate.

Rind pe rind, el elaborează 
o serie de lucrări științifice și 
literare, de o deosebită im
portanță teoretică și practică.

Combătînd, pe calea expe
rienței, ideea mistică a ori
ginii „flogistice" a căldurii, el 
ajunge la descoperirea ge-

In comuna Cernele, regiu
nea Oltenia, a intrat de 
curînd in producție Fabri
ca de bioxid de carbon a 
Întreprinderii orășenești de 

industrie locală.

Foto ; AGERPRES

zică teoria atomistă antieij. d 
astfel marile descoperiri de 
mai tîrziu în domeniul fizicii.

El a fost preocupat de pu
nerea în valoare a marilor 
bogății minerale ale Rusiei.

Ideile lui Lomonosov despre 
schimbările din natură ex
puse în cartea sa „Despre 
straturile pămîntului" au avut 
o uriașă importanță în dez
voltarea științelor. Lomonosov 
căruță să fundamenteze știin
țific și să explice origina na
turală a munților, mineralelor, 
cărbunelui, petrolului, trans
formarea climei, a organis
melor vegetale și animale.

In meteorologie, Lomonosov 
a vorbit pentru prima dată 
de existenta curenților de aer 
ascendent si descendent, 
năutted să explice pete jocul 
lor natura electr, etăte

In multe, multe alte dome
nii, Lomonosov și-a adus din 
plin contribujia făcind desco
periri științifice de mare im
portanță.

în întreaga sa activitate el 
s-a dovedit un spirit descă
tușat de religie, combătînd 
misticismul, obscurantismul, 
prejudecățile religioase.

Lomonosov n-a fost un sa
vant care făcea știință „pură" 
de dragul științei. In patrio
tismul său luminat, în drago
stea lui pentru poporul din 
care a ieșit, el considera că 
știința trebuie în primul rind 
legată de nevoile patriei, 
„pentru sporirea bunei stări 
a poporului".

Spirit enciclopedic, M. V. 
Lomonosov este una din cele 
mai luminoase figuri din isto
ria științei universale.

Dr. S. DAN

Artiști amatori 
pregătesc un nou 

concert

Cine dintre acei care în 
urmă cu cîteva luni au 
fost prezenți la primul 

concert al orchestrei simfonice 
a profesorilor și învățătorilor 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu n-au purtat mult timp 
în gîndurile lor acordurile 
unor lucrări de Haendel, 
Gluck, Vivaldi, Mozart, Ha- 
ciaturian, interpretate cu otita 
dăruire de pasionații artiști 
amatori ?

Intr-adevăr căldura uvertu-

Utemistul Ion Iordacanru, uin 
secția policloruiă de vinii a 
întreprinderii „Anticoroziv" 
din Capitală, sudează cu aer 
cald piesele unui filtru nece
sar termocentralelor din țară.

Foto : AGERPiRES

(Urmare din pag. l-a)

condusă de Sanda Dascâlu, 
cea condusă de Constantin Di- 
nescu, s-a discutat adesea des
pre tineri care nu respectau 
programul de lucru. Acestor 
tineri le-a fost explicat, pe 
îndelete, că plimbările, discu
țiile, pauzele repetate pentru 
fumat, dăunează producției și 
salariului lor personal.

Calcule economice arătînd 
ce s-a pierdut în timpul irosit 
de unii tineri a făcut postul 
utemist de control pe fabrică. 
Militînd pentru întărirea dis
ciplinei, colectivul postului a 
criticat atitudinea tovarășilor 
Vasile Andrei și Sofia Șaraga. 
Tinerii au fost invitați să-și 
spună părerea cu privire la 
faptul că timp de cîteva ore 
locul de muncă al tovarășei 
Sofia a fost complet părăsit. 
Ca un răspuns Ia astfel de 
acte de indisciplină, postul 
utemist de control de la scu- 
lerie a publicat articole popu- 
larizînd metodele de muncă 
ale tinerilor fruntași Anghela- 
che Constantin și Gheorghe 
Ionescu care folosesc din plin 
timpul de lucru și respectă 
toate normele de producție.

Crearea unui climat favora
bil, întăririi disciplinei în 
muncă, dezvoltării unei opinii

sănătoase împotriva celor care 
încalcă disciplina a constituit 
de asemenea obiectul discu
țiilor și în unele adunări ge
nerale U.T.M.

Atitudinea 
civilizată

dezbătute

espectul față de 
vîrstnici, compor
tarea demnă față 
de toți tovarășii 
din jur au fost 
probleme mult 

de organizația
U.T.M.

„în fabrica noastră sînt 
mulți tineri — povestea unul 
din membrii comitetului
U.T.M. Majoritatea au făcut 
școala profesională și au in
trat în producție primind 
munci de răspundere și sala
riu bun. Aceasta le-a dat poa
te unora un sentiment de o
falsă încredere în forțele pro
prii. Adică sînt tineri care spun 
cam așa: Știu destul, n-am 
nevoie de sfatului lui cutare, 
fac singur. Și tocmai ei erau 
cei care aveau nevoie de sfa
tul tovarășilor mai vechi, de 
îndrumarea lor. Dar nu nu
mai atît. în principal, proble
ma respectului față de tova

rășii tăi se pune doar pen
tru fiecare, indiferent dacă ai 
de învățat ceva sau nu de la 
ei. Este respectul față de om, 
față de munca ltri. Noi n-am 
avut cazuri grave de abatere 
de la conduită în cadrul co
lectivului. Dar pentru a pre- 
întîmpina și pe cele cîteva 
mărunte care se iveau, pen
tru a crea în rîndurile tine
rilor o comportare cît mai ci
vilizată, am inițiat cîteva ac
țiuni educative.

Și iată ce a făcut organiza
ția U.T.M. Luînd exemplul 
altor organizații din alte în
treprinderi care aplică iniția
tiva tinerilor de la Uzinele de 
autobuze și troleibuze, a or
ganizat adunări generale pe 
tema condițiilor de muncă și 
de viață ale muncitorilor din 
trecut și astăzi. Datorită spri
jinului organizației de partid, 
la aceste adunări au venit să 
vorbească tinerilor vechi co
muniști care au zeci de ani 
de zile în producție. Cuvîn- 
tul cald, părintesc, al acestor 
oameni a sădit și mai mult 
în inima tinerilor respectul 
pentru comuniști, pentru mun
citorii vîrstnici, pentru cei 
care au luptat pentru a crea 
condițiile de azi de muncă și 
viață. Astfel de adunări s-au

ținut în aproape toate organi
zațiile de bază U.T.M. din în
treprindere.

Dar atitudinea civilizată în
seamnă și modul în care te 
prezinți la lucru, ce vocabu
lar folosești cu tovarășii tăi. 
De aceea gazetele de perete 
au luat atitudine împotriva 
tinerilor care vădeau prost 
gust în îmbrăcăminte. Ajutați 
în adunările generale U.T.M. 
tinerj ca Vasile Andrei și 
Gheorghe Ghermeni și-au 
schimbat atitudinea încadrîn- 
du-se în rîndurile celorlalți 
tineri.

★

rebuie spus toto
dată că la Fabri
ca de mase plas
tice nu în toate 
sectoarele inițiati
va este bine apli

cată. In sectorul sculerie, de 
pildă, se vădește mai puțin 
simț de organizare.

Lipsurile acestea legate de 
aplicarea inițiativei sînt în 
general cunoscute de comite
tul U.T.M. Aceasta reprezintă 
un fapt pozitiv deoarece îl 
ajută să ia noi măsuri. Astfel 
comitetul U.T.M. și-a propus 
ca în continuare să desfășoare

o activitate mai susținută 
privind aplicarea mai largă a 
inițiativei. în sectorul II de 
pildă — pentru întărirea și 
mai mult a spiritului de dis
ciplină tovarășa Sireteanu 
Doina, membră a comitetului 
U. T. M.. a propus să țină 
o consfătuire cu brigada 
lui Dinescu Constantin. Pe 
baza unor exemple con
crete, a unor calcule eco
nomice arătînd minutele pier
dute și cele cîștigate, ea va 
demonstra tinerilor ce înseam
nă respectarea întocmai a 
timpului de lucru. Foarte 
bine! Astfel de consfătuiri 
trebuie să se țină nu numai 
aici ci și Ia alte brigăzi. La 
sculerie s-a hotărît crearea 
unor brigăzi de producție for
mate din matrițeri. Tovarășul 
Gheorghe Grigore spunea că 
în prima brigadă creată va 
funcționa ca o regulă de bază 
organizarea cît mai bună a lo
cului de muncă după expe
riența tinerilor din alte în
treprinderi (organizarea scule
lor, a materialelor, curățenia 
etc.). Și aceasta este un lucru 
pozitiv. Am adăuga că ar 
putea folosi și experiența bri
găzilor fruntașe din între
prindere.

De fapt folosirea experien
ței pozitive în aplicarea ini-

țiativei trebuie să se facă pe 
scara întregii întreprinderi iar 
aceasta privește comitetul 
U.T.M. Tot în seama lui stau 
organizarea unor adunări ge
nerale pe tema spiritului de 
gospodar în muncă, la care 
să vorbească fruntașii fabri
cii, cît și a unor reuniuni pe 
teme educative la care să fie 
invitați să vorbească activiști 
ai organizației U.T.M.. scriitori 
etc.

Alături de întreprindere se 
află Uzinele de mașini agri
cole. Organizația U.T.M. de 
aici, în urma schimbului de 
experiență cu tinerii de Ia 
Uzinele de autobuze și trole- 
buze a organizat o serie de 
activități pe linia aplicării 
inițiativei. Un schimb de ex
periență cu tinerii uzinei ve
cine nu este greu de făcut și 
cu siguranță că va folosi mult 
tinerilor de la Fabrica de 
mase plastice.

Acestea sînt doar cîteva 
lucruri care se pot realiza. 
Principalul este ca, comitetul 
U.T.M. să ajute și mai mult 
tinerii pentru ca valoroasa 
inițiativă să devină un bun 
comun, un și mai mare aju
tor tinerilor în îndeplinirea 
sarcinilor de producție și for
marea lor ca muncitori înain
tați.

rii la opera „Alcesta" de 
Gluck, voioșia „Dansului ță
rănesc" de Dimitrescu, vigoa
rea „Dansului fetelor" din ba
letul „Gayaneh" de Haciatu- 
rian, profunzimea „Rondou- 
lui concertant pentru pian și 
orchestră" de Mozart, nostal
gia „Romanței" de Ceaikovski, 
verva suitei „Arteziana" de 
Bizet au trezit rezonanțe pro
funde atît in rîndurile inter- 
preților cît șl ale spectatori
lor.

Tinăra orchestră nu s-a mul
țumit însă numai cu rezultate
le obținute pină in prezent.

Sub îndrumarea unor expe
rimentați dirijori printre care 
și tînărul șef de orchestră 
Mircea Lucescu — profesorii- 
artiști amatori pregătesc un 
nou și interesant program ar
tistic — rod al unor intense 
pregătiri artistice.

Curînd vom fi desigur in
vitați in sala de festivități a 
uneia din școlile din raionul 
Tudor Vladimirescu pentru a 
audia de astădată nu in in
terpretarea Filarmonicii sau 
orchestrei Radioteleviziunii. ci 
a unui ansamblu simfonic for
mat din artiști amatori nemu
ritoare creații din istoria mu
zicii : „Concerto-grosso" de 
Corelli, simfonia „Sibiana", de 
Haydn. Concertul pentru flaut 
și orchestră de Haafe și un 
Dans de Haciaturian.

I. S.
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Răspunzind la întrebarea:

Cum putem obține 
recolte mai boctete

u fost în sală și 
mulți oameni în vîr- 
stă. Ascultau atenți 
cuvintele tinerilor și 
aprobau cele ce se 
dezbateau cu o sa- 

care nu încercau să 
și-o ascundă. Fiecare cuvînț spus 
dovedea maturitate și chibzuială 
de bun gospodar. Aceasta a fost 
atmosfera in care s-a desfășurat 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de 
U.T.M. din G.A.C. „Secera 
canul", comuna Plevna, 
Lehliu.

Gospodăria colectivă 
cheiat . . lucrările de 
Recolta a fost strînsă 
bare (900 kg porumb 
hectar, 500 kg floarea-soarelui și 
6.000 kg sfeclă de za
hăr mai mult decît pre
vedea planul) ; arăturile 
și însămînțările de toa
mnă au fost terminate, 
așa că discuțiile în a- 
dunăre au pornit de la 
o bază reală, tinerii 
cîntărind gospodărește 
ce a fost bun în munca 
lor în anul care a trecut, judecind 
împreună ce pot face ca In anul 
viitor contribuția lor la întărirea 
G.A.C., la obținerea unor produc
ții sporite la hectar, să fie și mai 
mare.

Tofi au fost de acord că una 
din problemele cele mai impor
tante care stau în fafa organiza
ției lor, constă în însușirea de 
către tofi tinerii colectiviști a 
unor temeinice cunoștințe agro
zootehnice.

— Cum vă explicați — spunea 
In adunare tovarășul Dumitru Ni- 
colae, președintele G.A.C, — că 
Intre brigăzile de producție din 
gospodăria noastră și chiar între 
echipele aceleași brigăzi există 
uneori deosebiri atît de mari în 
producțiile obținute la hectar ? Pa- 
mînfu! este doar la fel de fertil, 
posibilitățile tehnice absolut ace
leași. Echipa condusă de tovară
șul Stroe Vasile din brigada a 
lll-a a obținut la porumb cu 1500 
kg boabe mai mult la fiecare 
hectar față de echipa condusă de 
tovarășul Simion Gheorghe din

fisfacție pe

♦
bază 

și Cio- 
raionul

și-a în- 
toamnă. 

în ham- 
boabe la

aceeași brigadă. De ce această 
diferență ?

în adunare a luat cuvînful și to
varășul Stroe Vasile. Cuvintele lui 
au fost ascultate cu atenție pen
tru că ele arătau modalitatea 
practică de a obține în condiții 
de neirigare 5.000 kg porumb- 
boabe la ha — problemă ce pre
ocupă îndeaproape întreaga gos
podărie.

— S-ar putea răspunde că am 
obținut aceste rezultate respecfînd 
normele agrotehnice. Dar ca să le 
respecți trebuie să le cunoști. Noi, 
membrii echipei, am mers cu re
gularitate la cursurile agrotehnice, 
am discutat în echipă cele învă
țate și am judecat împreună cum 
le putem aplica în practică. In 
echipa tovarășului Simion Gheor-

U.T.M. trebuie să dea învăjămîn- 
tului agrotehnic o atenție mai 
mare ca pînă acum.

In adunare s-a arătat că In a- 
nul care a trecut un număr de 35 
de tineri au urmat învăjămîntul 
agrozootehnic. Dar aceasta este 
însă, puțin. In anul care vine fie
care tînăr colectivist trebuie să 
devină un bun cunoscător al nor
melor științifice de lucrare a pă- 
niîntului, de creștere și îngrijire a 
animalelor. Și Alexandru Aurel, și 
Voicu Florea, și Păun Dumitru, ca 
și alți participant la adunare au 
apreciat în mod pozitiv faptul că 
membrii comitetului organizației 
de bază U.T.M. au controlat felul 
în care tinerii au frecventat 
cursul agrozootehnic, că în ședin
țe de

Pe marginea adunării de dare 
de seamă și alegeri U. T. M. din 
G. A. C. „Secera și Ciocanul"- 

raionul Lehliu

ghe a fost lăsată o densitate de 
22.000—24.000 plante la ha. Noi 
am lăsat 30.000—35.000. S-a spus 
atunci ironic că o să realizăm o 
minunată recoltă de porumb fu
rajer. Am suportat înțepăturile 
gîndindu-ne că cine rîde ia urmă 
rîde mai cu folos. Noi am făcuf 
cu două prașile mai mult decît 
ceilalți. Ni s-a spus că fugim după 
zile-muncă. Am răspuns că fugim 
după recolte mari. Și am avuf 
dreptate.

— Astăzi ni se pare firesc să 
adunăm cu grijă gunoiul de grajd 
și să-l împrășfiem pe cîmp — 
spunea Toma Victor. Aduceți-vă 
aminte însă că pînă mai acum 
cîțiva ani gunoiul era aruncat în 
vîlceaua de lingă sat. „Se spurcă 
pămîntul", spuneau unii, lată însă 
că pămîntul ne-a mulțumit prin 
recolte mari pentru grija ce i-am 
purtat. în anul care vine de pe 
un lot de 500 ha neirigate gos
podăria și-a propus să obțină 
5.000 kg porumb-boabe la ha. 
Aceasta nu se va putea realiza 
fără cunoștințe agrotehnice serioa
se. Comitetul organizației de bază

ari după-em.ază la
Aduiân Naționale 

; e.-v latoa Inminiri 
M_rc * clasa I to

Vai
el CC al PAA.L, oresec Co- 
mrtetuiu. Execu* v el Statute* 
popular reg c-si âuoxești, peMru 
merite în opera de construire a 
socialismului, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani.

La solemnitate

membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
Cons lukn oe Stat, reprezentanți 
* ConvtehA» regional al PJWR. 
p ai Siaiukă popular regional.

După at rea cecrehrtu. de deco
rare. tovarășul S’e’ar Vo.toc. v ce- 
preșec me al Cons ului de Stat 
a inmînaf distinct» tovarășului 
Vasile Mateescu, feiicitîndu-l căl
duros.

au luat part» (Agerpres)

Informații

parlamentul italian, președin
tele Ligii naționale a co
operativelor din Italia — 
Ligocoop. Oaspetele este 
conducătorul unei delegații a 
cooperatorilor italieni, care se 
află în țara noastră la invita
ția Uniunii centrale a coope
rativelor de consum.

A fost de față Constantin

Ha'pence, președintele Centro- 
eoopului.

Convorbirea a decurs intr-o 
atmosferă prietenească.

h
Simbătă seara, la clubul 

Universității „C. I. Parhon" 
din Capitală a avut loc un 
simpozion dedicat centenaru
lui Risorgimentului, organizat 
de cercul științific de limbă 
și literatură italiană al Fa
cultății de filologie.

(Agerpres)

comitet și în adunări ge
nerale s-a analizat cum 
studiază tinerii și apli
că în viață cunoștințele 
căpătate. Ar fi fost ne
cesar însă — s-a spus 
în adunare — ca în fie
care organizație U.T.M. 
de brigadă să se desfă
șoare o mai susținută 
muncă politică în vede

rea ridicării nivelului de cunoștin
țe agrozootehnice al tineretului. 
S-ar fi putut desfășura o susținută 
muncă de agitație în jurul rezul
tatelor obținute de fruntași pentru 
ca exemplu! lor să fie urmat; să 
se discute în adunări generale 
despre datoria tinerilor de a-și 
însuși cît mai multe cunoștințe a- 
grozootehnice ; s-ar fi putut, de 
asemenea, organiza concursuri 
„Cine știe, cîștigă" pe teme a- 
grotehnice etc.

Pe baza propunerilor făcute de 
utemiști, adunarea a adoptat o 
seamă de măsuri concrete. Ast
fel s-a stabilit ca în adunările 
generale U.T.M. să se discute de 
îndată despre necesitatea ridicării 
nivelului de cunoștințe agrozoo
tehnice, să se popularizeze prin 
grafice și lozinci rezultatele în 
producție ale tinerilor care au 
frecventat cursurile agrozootehni
ce pentru ca toți tinerii co
lectiviști să se înscrie în a- 
cest an la cursurile agrozootehni
ce cu durata de 3 ani ; să se 
propună conducerii G.A.C. ca cei 
mai buni tineri colectiviști să fie 
trimiși să urmeze cursurile șco
lilor profesionale agricole. Pe
riodic, în adunările generale, în 
ședințele comitetului și ale birou
rilor organizațiilor U.T.M. de bri
gadă să se analizeze cum învață 
tinerii, cum aplică în viață cu
noștințele însușite. Mai ales în 
perioada de iamă să se cxgan.- 
zeze mai multe concursuri „Cine 
ște. cișrigă", pe teme agrozoo
tehnice, intilniri cu agronomi, seri 
de întrebări și răspunsuri, schim
buri de experiență între echipe 
etc.

Adunarea generală a hotărît, de 
asemenea, ca prin munca tinere
tului să se transporte 1.500 tone 
gunoi de grajd pe lotul de 
pe care urmează să se obțină 
o recoltă de 5.000 kg porumb- 
boabe la hectar în condiții de 
neirigare ; să propună conducerii 
GA.C. înf, nțarea a două echipe 
de tineret care să muncească pe 
acesț lor.

Aplicînd regulrle agrozootehni
ce înaintate adunarea generală a 
hotărît ca de pe loturile lucrate de 
tineret să se obțină în anul care 
vine o sporire a producției la 
hectar față de plan cu 100 kg la 
grîu, 200 kg la floarea-soarelui 
și 9.500 kg la sfeclă de zahăr.

în perioada de iarnă, prin 
munca tineretului se vor defrișa 
de mărăciniș 28 ha de teren care 
vor fi date circuitului agricol.

Se vor recomanda cei mai buni 
tineri care să lucreze în sectorul 
zootehnic și se va propune con
ducerii G.A.C. înființarea unei 
echipe de tineret în acest sector.

Adunarea generală a mai 
stabilit o seamă de măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor U.T.M. de 
brigadă, la îmbogățirea conținu
tului adunărilor generale U.T.M.

Sarcina noului , comitet care a 
fost ales este de a lua de îndată 
toate măsurile necesare pentru ca 
hotărîrile adunării generale să 
poată prinde viață.

C. GHEORGHE
activist U.T.M.

Reosnt a lost dat în folosință la Craiova pentru studenții 
Institutului pedagogic de 3 ani, un nou și frumos complex 
studențesc compus din două blocuri a 330 locuri precum și 
o cantină unde pot lua masa zilnic 600 studenți. în fotogra- 

iie : într-una din camerele dormitor ale studentelor 
Foto ; AGERPRES

Casa de Economii și Consemnațiuni 
a Republicii Populare Romîne

a prelungit termenul de procurare, fără diferență de preț, 
a obligațiunilor C.E.C., pentru tragerea la sorți lunară din 
30 noiembrie, pînă la noiembrie inclusiv.

Depunătorii care în prezent posedă obligațiuni C.E.C., 
precum și cei care și Ie vor procura în cursul lunii noiem
brie vor participa atît ia tragerea la sorți lunară din 30 no
iembrie a.c., la care se vor acorda numeroase cîștîguri de 
75.000 lei, 50-000 lei, 25.000 lei și altele în valoare totală de 
1.920.000 lei. cît și Ia tragerea Ia sorți din 31 decembrie cu 
cîștîguri în buni. în obiecte și excursii în străinătate, pre
cum și Ia tragerile la sorți următoare.

Maistrul secției de sculptură a întreprinderii „Vitrometan’* din Mediaș, Alezandru Pepe
lea, discută cu sculptorii în sticlă Dinu Cucerzan și Aurica Scutariu despre calita

tea produselor.
Foto : AGERPRES

oraTinerii hunedoreni 
construiesc noi baze
Cu participarea voluntară 

a tinerilor muncitori și săteni, 
localitățile din regiunea Hune
doara se îmbogățesc cu noi 
baze sportive. în comuna 
Țebea (raionul Brad) a fost 
terminată amenajarea unui 
teren de fotbal și se lucrează 
la un teren de 
bazin de 
olimpice, 
Brad, iar 
și la Ilia 
nuri de volei, fotbal, popică- 
rii, porticuri de gimnastică.

Anul acesta, numai tinerii 
din localitățile Văii Jiului și 
din centrul siderurgic Hune
doara au prestat peste 5.COO 
de ore de muncă voluntară la 
construirea și amenajarea de 
noi baze sportive. Cele 20 de 
baze sportive, date anul a- 
cesta în folosință, se adaugă 
la alte 200 construite în anii 
puterii 
regiune.

mer—Pușcașu 1—0; Re.'cher— 
Pavlov remiză ; Fischer—Bozdo- 
ghină 0—1 ; Urseanu—Gunsber- 
ger remiză.

In clasament conduce Ciocîlfea 
cu lO’/a puncte, urmat de Glii- 
țescu 9’/» puncte și Drlmer 
puncte.

Hochei

Stadiul lucrărilor agricole
Lucrările de pregătire/ și 

fertilizare a terenurilor pentru 
însămînțările de primăvară 
au continuat mai intens în 
ultima săptămînă în întreaga 
țară.

Din datele Ministerului 
Agriculturii rezultă că pînă 
Ia 16 noiembrie au fost arate 
2.612.000 hectare, adică 65 Ia 
Sută din terenurile prevăzute, 
în regiunile București și Do- 
brogea această lucrare a fost 
efectuată în 
proape 80 la

O dată cu 
încorporate 
tone de îngrășăminte naturale, 
precum și cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice decît 
în anul trecut.

Cu toate că în această săp
tămînă a fost arată o supra
față mai mare decît în cea

proporție de a- 
sută.
arăturile au fost 
în sol 3.500.000

precedentă arăturile sînt însă 
rămase în urmă mai ales în 
regiunile Cluj, Bacău, Brașov, 
Maramureș și Hunedoara.

Condițiile de lucru în cîmp 
fiind încă bune, Ministerul 
Agriculturii recomandă să se 
folosească toate mijloacele la 
efectuarea arăturilor pentru 
terminarea lor înainte de că
derea zăpezii și a înghețului. 
Totodată să se intensifice 
transportul îngrășămintelor în 
cîmp, plantarea pomilor fruc
tiferi și însămînțarea legu
melor.

In atenția unităților agri
cole socialiste să fie perma
nent grija pentru buna pre
gătire și fertilizare a terenu- 

“ " se
kg 
în

ril&r pe care urmează să 
obțină recoltele de 5.009 
porumb boabe la hectar 
culturi neirigate.

De la 19 la 26 noiembrie

Pe scenele teatrelor

handbal. Un 
inot, de dimensiuni 
se construiește la 
în orașul Alba Iulia 
s-au amenajat tere-

populaie în aceasta

Fotbal
Echipa Dina

mo Tbilisi și-a 
| început turneul 
în Cuba, ju- 
cînd la Hava
na cu echipa 

reprezentativă a Cubei. Fotba
liștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 8—0. Di
namo Tbilisi este prima echi
pă sovietică de fotbal care 
evoluează în Cuba. în cel 
de-al doilea meci al turneu
lui, echipa Dinamo va întîlni 
duminică în meci revanșă e- 
chipa Cubei.

Gimnastică
în sala de sport Dinamo s-au 

încheia; ieri seară campionatele 
republicane de 
anul 1961, Elena 
minin, și Frederic 
culin, au ciștigat 
pioni absolu/i.

Sah
Partidele desfășurate In cadrul 

celei de-a XlV-a runde a campio
natului republican de șah s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Georgescu—Ghifescu 1—0 ; Cio- 
cîltea—Weisman 
viei—Rădulescu 
felu—Gheorghiu

Tinerii Gheorghe Geor
gescu și Gheorghe Do- 
broiu, de la Uzinele „Rul- 
mentul“-Brașov, mînulesa 
cu pricepere utilajele c 

fabricație a rulmenților.

Foto : N. STELORIAN

Echipa finlandeză de hochei pe 
gheață Kalevan Pallo și-a conti
nuat turneul în țara noastră ju- 
cînd sîmbătă pe patinoarul artifi
cial în compania echipei bucu- 
reșfene Știința.

Hocheiștii romîni 
victoria cu scorul de 
1—0; 1—2).

Astăzi de la ora 
oaspete întîlneșfe pe patinoarul 
din parcul „23 August* echipa re
prezentativă a orașului București.

Volei
Etapa a lll-a a campionatului 

republican de volei programează 
astăzi în Capitală de la ora 10 
două intilniri : Progresul—C.P.B. 
(feminin) ; C.C.A.—Minerul Ora
șul Dr. Petru Groza (masculin).

Cicio-cros
Astăzi, în Capitală se desfășoa

ră un nou concurs 
organizat de clubul 
căra Roșie (raionul

au repurtat
6—3 (4—1;

18 echipa

de ciclo-cos 
sportiv Fia- 

Tudor Vladi-

de
Rugbi

Amatorii 
ragbi vor avea 
din nou posi- 

- bilitatea să ur- 
S- mărească în- 

tilniri intere
sante o dată 
campionatului

categoriei A. în centrul celei 
de-a XX-a etape se situează 
„derbiul" de ia Cluj, unde 
echipa locală Știința primește 
vizita echipei C.C.A. în Ca
pitală, Metalul .(23 August" 
va juca in compania echipei 
C.S.ĂLS. Iași, pe terenul Glo
ria cu începere de la ora 11. 
Pe stadionul Giulești, Rapid 
întilnește de la ora 14,45 e- 
chipa Știința Petroșani. Me
ciul dintre formațiile I.T.B. 
și Dinamo va avea loc pe te
renul primei echipe (ora 
14,45).

Campioana țării 
Grivița Roșie, nu 
gramată deoarece astăzi 
Praga susține meciul retur cu 
echipa cehoslovacă Spartak 
A.Z.K.G. din „Cupa campio
nilor europeni".

(Agerpres)

noastre, 
este pro- 

la

1—0; 
remiză ;

remiză ;

gimnastică pe 
Leuștean, la fe- 
Orendi, la mas- 
titlurile de cam-

Rado-
Miti-

SALA PALATULUI R P. 
ROMÎNE (Teatrul de operetă) : 
LYSISTRATA — vineri 24, sim
bătă 25 (orele 19,30). (Teatrul 
Național „I. L. Caragiale”) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — du
minică 19 (orele 19,30). (Teatrul 
C-F.R.-Giulești): PUTEREA ÎN
TUNERICULUI — miercuri 22.

TEATRUL DE OPERĂ ȘI 
BALET AL R. P. ROMÎNE: 
COPPELIA — duminică 19 (ore
le 11) ; OEDIP — duminică 19, 
miercuri 22 (orele 19,30) ; 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI - 
luni 20 (orele 19,30) ; FAUST - 
marți 21 (orele 19,30) ; LACUL 
LEBEDELOR — joi 23 (orele
19.30) ; FALSTAFF — vineri 24 
(orele 19,30) : EVGHENI ONE- 
GHIN — sîmbătă 25 (orele
19.30) ; RĂPIRKA DIN SERAI 
— duminică 26 (erele 11) ; OT
HELLO — duminică 26 (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE O- 
PERETĂ: ELIXIRUL DRAGOS
TEI — duminică 19 (orele 10.30), 
marți 21, duminică 26 (orele
19.30) ; VÎNZĂTORUL DE PA- 

— miercuri 22 (orele 
VĂDUVA VESELĂ —

_ (orele 19.30) ; PLUTA
ȘUL DE PE BISTRIȚA — du
minică 19 (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. 
CARAGIALE” (Sala Comedia): 
APUS DE SOARE - duminică 
19 (orele 10), joi 23 (orele 19,30); 
CIDUL — duminică 19 (orele
15) , duminică 26 (orele 10) ; PO
VESTE DIN IRKUTSK — du
minică 19, marți 21. (orele
19.30) ; ANA KARENINA — 
miercuri 22 (orele 19,30); RE
GELE LEAR — vineri 24 (orele
19.30) ; OAMENI CARE TAC — 
sîmbătă 25 (orele 19,30) ; DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI — du
minică 26 (orele 15) ; ÎNVIEREA
— duminică 26 (orele 19,30). 
(Sala Studio): FIICELE — du
minică 19 (orele 10), joi 23, du
minică 26 (orele 19,30) ; TAR- 
TUFFE — duminică 19 (orele
16) , duminică 26 (orele 10); NĂ
PASTA — duminică 19, miercuri 
22 (orele 19,30) ; TITANIC 
VALS — marți 21 (orele 19,30); 
SICILIANA — vineri 24 (orele
19.30) , sîmbătă 25 (orele 15), 
miercuri 22 (orele 19,30 — Sala 
C.C.S.) ; DEZERTORUL — sîm
bătă 25 (orele 19,30) ; HANGI
ȚA — duminică 26 (orele 15).

TEATRUL „C. NOTTARA* 
(Sala Magheru) : ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — duminică 19, 
duminică 26 (orele 10), miercuri 
22 (orele 19,30) ; PYGMALION
— duminică 19, duminică 26 
(orele 15,30). marți 21 (orele
19.30) ; FIUL SECOLULUI - 
duminică 19 (orele 19,30) ; CY
RANO DE BERGERAC — vi
neri 24 (orele 19,30) ; CÎND ÎN
FLORESC MIGDALII — dumi
nică 26 (orele 19,30) (Sala Stu
dio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURA DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON
— duminică 19, duminică 26 
(orele 16), luni 20, miercuri 22 
(orele 20), duminică 26 (orele
10.30) ; CÎNTĂ PRIVIGHETO
RILE — duminică 19 (orele
10.30) , marți 21, duminică 26 
(orele 20) ; BĂIEȚII VESELI — 
duminică 19, joi 23, sîmbătă 25 
(orele 20) ; VIORI DE PRIMĂ
VARA — vineri 24 (orele 20).

SARI 
19,30) ; 
joi 23

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA” (Sala Matei 
Millo) : TREI GENERAȚII - 
duminică 19 (orele 10) ; HAM
LET — duminică 19 (orele 15); 
AL PATRULEA (premieră) - 
duminică 19, joi 23, duminică 
26 (orele 19.30) ; CUM VĂ PLA
CE — miercuri 22, vineri 24 
(orele 19,30) ; SFÎNTA IOANA 
— sîmbătă 25 (orele 19,30), du
minică 26 (orele 15) ; ÎNTOAR-

Tinerele familii ale satului
(Urmare din pag. l-a)

Gică Pruteanu vrea să-și vadă 
casa terminată cît mai repede. 
Cit despre munca la gospodă
ria colectivă, Prutenii nu s-au 
lăsat mai prejos nici anul a- 
cesta, avind deja trecute pînă 
acuma în carnetul brigadieru
lui cîteva sute de zile-muncă.

Nici istoria familiei lui 
Sandu Petre nu-i prea veche. 
A început tot în acest an, pe 
primăvară. Ne-a spus-o Petre 
Pavel, cumnatul lui Sandu, în 
timp ce Ecaterina Petre, 
gazda, deretica de zor prin 
casă în așteptarea soțului care 
trebuia să se întoarcă de la 
gospodăria colectivă.

— Știți, Ecaterina nu-i de la 
noi din sat. Ea este din Măi- 
cănești, o comună la o depăr
tare destul de bună de-aici. 
Cum s-or fi întîlnit ei amîndoi, 
Sandu și Ecaterina, nu știu. 
Știu atît că băiatul ne-a spus 
într-o zi că el și-a găsit o fată 
și vrea să se însoare. Să 
mergem să stăm de vorbă cu 
părinții. Am mers. Părinții ei 
încă nu erau trecuți în gospo
dăria colectivă. „Vă dăm fata
— ne-au zis ei — dar nu prea 
avem zestre. Uite, pămînt nu-i 
vine parte decît două po
goane”.

„N-avem nevoie de pămînt”
— le-am răspuns. Ne-au privit 
cam mirați. „Păi de ce 
Foarte simplu : la noi o să gă
sească peste 6.000 de pogoane 
de pămînt. Să fie vrednică să 
muncească pe ele la gospodă
rie. Uite, anul ăsta băiatul cu

familia lui a luat de la gospo
dărie 3300 kilograme porumb, 
peste 1500 kilograme de grîu, 
aproape 7000 lei, 99 kilograme 
de zahăr, ulei, cartofi, ceapă. 
Ce zestre ne mai trebuie în 
afară de hărnicia și priceperea 
fetei la lucru ? Ce să zic, „în
țelegerea" s-a făcut apoi foar
te repede. Ecaterina a venit 
la noi și în vara aceasta a 
muncit împreună cu Sandu la 
gospodărie. Au pînă acuma 
peste 300 zile-muncă. Bună 
zestre, nu ?“

N-am mai întrebat cum tră
iește tînăra familie. Cele spuse 
de Petre Pavel ne-au fost de 
ajuns ca să ne facem o 
părere. Zestrea pe care le-o 
dă și le-o va da gospodăria 
colectivă în fiecare an, ca re
zultat al muncii depuse de ti
nerii însurăței pe ogoarele ei 
nesfîrșite, le asigură un trai 
îndestulat, o viață lipsită de 
griji. Ecaterina este mulțumită 
de zestrea aceasta. Și cea mai 
bună dovadă că e așa, e că 
le-a spus și a lor săi din Măi- 
cănești să 
podărie.

se înscrie în gos-

★

t\ t icu Andrei și 
/y Godina de-abia

soția sa 
i veniseră 

~ ' de la cîmp. Recoltaseră 
ultimele parcele cu sfeclă de 
zahăr la gospodăria colectivă, 
l-am văzut mulțumiți după o 
zi plină de activitate. Le-am 
văzut casa nouă, e drept, o 
casă cu numai două camere și 
săliță, dar foarte frumoasă, 
destul de încăpătoare și bine

îngrijită. Știam că și-au făcut-o 
anul acesta, de cînd sînt îm
preună. Că și-au construit-o 
din veniturile primite de la 
gospodăria colectivă. De aceea 
pe ei nu i-am mai întrebat 
despre cele ce au realizat doar 
într-un an de căsnicie în gos
podăria colectivă. Le-am pus o 
altă întrebare.

— Ce planuri de viitor 
aveți ?

Ni s-a răspuns simplu :
— Păi ce planuri ? Să mun

cim tot așa de bine ca și pînă 
acum la gospodărie. Să ne in
stalăm lumină electrică. Uite, 
stîlpul cu firele de înaltă ten
siune e la poartă. Să ne cum
părăm mobilă, ca mulți alți 
tineri din sat, și-apoi... să ne 
facem o casă nouă...

Am rămas puțin mirați.
— O casă nouă ? Păi asta ? !
— N-o să ne mai placă, știți, 

cînd ai cu ce, se întîmplă...
Dacă ai cu ce, 

întîmplă... Și cei 
au venituri bune 
dărie.

Și iată-ne la o
de tineri colectiviști: la Con
stantin și Ecaterina Stoica. In 
timp ce soția se pregătea s-o 
culce pe Domnica, fetița lor 
de 3 ani, soțul povestea:

— Asta s-a întîmplat acu’ 
de curînd. Oamenii, tineri și 
vîrstnici, de la Fundeni-Zăr- 
nești voiau să înființeze o gos
podărie colectivă. Fuseseră în 
vizită pe la multe colective și 
se cam dumiriseră ei ci gos
podăria colectivă înseamnă 
belșug. Dar ne-au mai chemat

desigur, se 
din Ciorăști 
de la gospo-

altă familie

și pe noi la o întîlnire, să le 
povestim despre gospodăria 
noastră colectivă, despre viața 
noastră. La întîlnirea asta 
erau de față și foarte mulți 
tineri. Știți ce m-au întrebat? 
„Ia, să ne spui, zice, cum te-ai 
însurat în gospodăria colec
tivă ?“ Le-am spus : Eu lucrez 
de la 15 ani în colectivă. Pe 
la vreo 20 de ani, cînd m-am 
hotărît să mă însor mi-am zis: 
trebuie să iau tot o fată din 
gospodăria colectivă, o fată 
care să-mi placă, să fie har
nică și să mă înțeleg cu ea. 
Am luat tot o colectivistă pen
tru că era mai bogată. „Cum 
era mai bogată, cînd pămîn
tul era la colectivă ?“ m-au 
întrebat unii din sală. Da, 
le-am răspuns. Este adevărat 
că pămîntul ei era la colec
tivă, însă nu doar o fîșie de 
un pogon-două, cît ar fi avut 
înainte, ci o tarla mare de 
cîteva mii de pogoane. Ei, ce 
mai încoace, încolo, mi-am a- 
les fata care mi-a fost dragă 
și ne-am căsătorit”. „Dar ce 
v-ați făcut de atunci in gos
podărie ?”. Vezi, oamenii vo
iau să știe totul. Le-am răs
puns : Ce ne-am făcut ? Mai 
întîi o casă nouă cu patru ca
mere spațioase.
cumpărat mobilă, aragaz. Am 
făcut și un gard nou care m-a 
costat 3000 de lei. „Dar de 
unde bani ?” m-au întrebat 
din nou. De la gospodărie, pe 
zilele-muncă făcute. Uite, să 
veniți în vizită la noi să vedeți 
cum stau eu și alți colectiviști. 
N-au venit. Am auzit că i-au

vizitat pe colectiviștii de la 
Vîlcele. Tot una. Au avut ș» 
acolo ce vedea...

Familia lui Constantin 
Stoica a fost de altfel ultima 
pe care am vizitat-o în timpul 
șederii noastre la Ciorăști. Ca 
și la celelalte familii de colec
tiviști tineri și vîrstnici am 
găsit și la el aceeași siguranță 
în felul de a privi viitorul. 
Aceeași încredere în ziua de azi 
și de mîine a familiei lui. O 
încredere nețărmurită pe care 
gospodăria agricolă colectivă, 
ca izvor al bunăstării și belșu
gului, i-o dă fiecărei familii 
de colectiviști.

★

n t ă condusese pe la toate 
aceste familii, ca unul 
care cunoștea mai bine 
Dumitru Adămache, un 

din gospodăria colectivă, 
despărțire l-am întrebat 
este căsătorit. Am aflat

Apoi ne-am

satul, 
tînăr

La 
dacă 
că nu este.

— Altădată mi-ar fi fost 
teamă să mă gîndesc la căsă
torie. Eram acasă opt frați și 
aveam doar șase pogoane. Gro. 
zavă zestre, nu ? Acum sîntem 
cu toții în gospodărie și în afa
ră de cîteva mii de pogoane 
în cîmp mai avem ca zestre 
sute de vaci cu lapte, mii de 
oi și de păsări. Pot privi cu 
încredere viitorul...

Intr-adevăr, ca și ceilalți 
tineri colectiviști, Adămache 
poate privi cu încredere viito
rul său.

CEREA — duminică 26 (orele 
10). (Sala Filimon Sîrbu): CRED 
ÎN TINE — duminică 19 (orele 
10), marți 21, sîmbătă 25 (orele 
19,30), duminică 26 (orele 15) ; 
MENAJERIA DE ’
duminică 19 (orele
22, vineri 24 (orele 
nică 26 (orele 10) ; 
KE ȘI CADÎR — 
joi 23, duminică 26 (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII (Sala pentru ti
neret) : NILA — duminică 19, 
miercuri 22. sîmbătă 25 (orele 
20) ; SCRISORI DE DRAGOS
TE — luni 20, duminică 26 (o- 
rele 20); PRIMA ÎNTÎLNIRE 
— marți 21 (orele 20), dumini
că 26 (orele 11); MARELE FLU
VIU ÎȘI ADUNĂ 'APELE — joi
23, vineri 24 (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BĂIATUL DIN 
BAJJCA DOUA — duminică 19, 
luni 20, marți 21. joi 23 (orele 
18) ; MARȚIENII — duminică 
19, duminică 26 (orele 10); DOI, 
LA ARITMETICĂ — miercuri 
22, simbătă 25, duminică 26 
(orele 13); COCOȘELUL NEAS
CULTĂTOR — vineri 24 (ore
le 18).

STICLA — 
15), miercuri 
19.30), dumi- 
TAKE, IAN- 
duminică 19,

TEATRUL DE COMEDIE : 
PRIETENA MEA PIX — dumi
nică 19, duminică 26 (orele
19.30) ; CELEBRUL 702 — marți 
21, miercuri 22, vineri 24 (orele
19.30) , duminică 26 (orele 11)ț 
MI SE PARE ROMANTIC - 
joi 23, simbătă 25 (orele 19,30).

TEATRUL C.F.R.-GIULEȘTI : 
O LUNA DE CONFORT — du
minică 19, duminică 26 (orele 
10) ; FLORI VII — duminică 
19, duminică 26 (orele 19,30) ; 
VECINI DE APARTAMENT — 
marți 21 (orele 19,30) ; FATA 
CU PISTRUI — joi 23 (orele
19.30) ; DOI TINERI DIN VE
RONA — vineri 24 (orele 19,30); 
HOȚII ȘI VARDIȘTII — sîm- 
bătă 25 (orele 17), sîmbătă 25 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT: UN SURÎS PENTRU 
UN MILION — duminică 19 
(orele 20) ; CIRI BIRI BOM - 
marți 21, miercuri 22, vineri 
24 (orele 20) ; LOZUL CEL 
MARE — joi 23, duminică 26 
(orele 20) ; ULTIMUL TREN — 
sîmbătă 23 (orele 20).,

Cinematografe
Duminică 19 noiembrie

LA ÎNCEPUTUL SECOLU
LUI : rulează la cinematograful 
Libertății (10 ; 12 ; 16,30 ; 18,30;
20.30) . — NU TE LĂSA NICI
ODATĂ : Patria <9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,15), I. C. Frimu

11,15; 13.15; 15,15; 17,15; 
21,15), V. Roaită (10; 12; 
; 19; 21), Flacăra (10; 12;

15; 17; 19; 21). ULTIMUL MEU 
TANGO: rulează la cinemato
grafele Republica (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), București (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Al. Sahia (9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30). OAMENI
PE GHEAȚĂ ; rulează la 
cinematografele Magheru (9,45; 
11,30 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Volga (15; 17; 19; 21), DON 
GIOVANNI : M. Gorki (9,30; 
11,20, 13,10 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). PE 
URMELE -----------------------
rulează la
Alecsandri...............................
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,45 pînă la orele 
15, după-amiază 16,45; 18,45; 
20,45), Moșilor (16; 18; 20).
VÎNT DE LIBERTATE : Dru
mul serii (16; 18; 20), înfrățirea 
între popoare (cinemascop — 
stereofonic — 15,30; 18; 20,30), 
Popular (cinemascop — 15; 17; 
19; 21), 30 Decembrie (cinema
scop — 15; 17; 19; 21), PÎNZE 
PURPURII: Elena Pavel (cine
mascop — 10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 19; 21), 23 August (cinema
scop - 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). UMBRE ALBE : Central 
(9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). 
CER SENIN: Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), G. Baco- 
via (15,30; 18; ----- ---------
APLAUDA : 
11,35; 13,10; 
19,30; 21,05).
CIAL PENTRU COPII ; 13 Sep
tembrie (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 
14). SPECTATORI IN OFSAID: 
13 Septembrie (16; 18,15; 20,30). 
REVISTA VISURILOR : Tine
retului (10; 12; 15; 17, 19; 21). 
UNDE NU AJUNGE DIAVO
LUL ; Cultural (16; 18; 20,15). 
COMPRESORUL ȘI VIOARA 
- UNIVERSIADA : Al. Popov 
(rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). VI
KINGII : rulează la cinemato
graful 8 Martie (15,30; 18;
20.30) . RAPSODIA UCRAINEA
NĂ : B. Delavrancea (16; 18; 
20). CĂPITANUL DABAC:Gri- 
vița (15; 17; 19; 21). MAMA IN
DIA : rulează la cinematograful 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
BUFONUL REGELUI: rulează 
la cinematograful Unirea (14,30; 
16,45; 19; 21). ÎNVIEREA : Arta 
(16,30; 18,30; 20,30), A. Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). CERUL BALTI
CEI (ambele serii) : T. Vladi- 
mirescu (16: 19), 8 Mai (seria 
Il-a — 15; 17; 19; 21). CARMEN 
DE LA RONDA : Munca (11; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Olga Ban
de (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21.15). 
AL 41-LEA : Donca Simo 
18; 20). 
lează la 
minescu 
HAKIM : 
graful Ilie

LEON 
PRIETENUL :

BRACONIERULUI : 
cinematografele V. 
(16,30; 18,30; 20,30),

20,15). LUMEA
Timpuri Noi (10; 

14,45; 16,20; 17,55; 
PROGRAM SPE-

(16; 
ru-
E-
EL

PRICHINDELUL : 
cinematograful M.

(15; 17; 19; 21).
rulează Ia cinemato- 

Pintilie (15,30; 18; 
20,30). LEON GARROS ÎȘI 
CAUTĂ PRIETENUL: Flos 
reasca (19) ALEKSANDR NEV- 
SKI : 16 Februarie( 16; 18; 20), 
N Bălcesou (16; 18,15; 20,30)., 
DOUA VIEȚI (ambele serii): 
rulează la cinematograful G.- 
Coșbuc (9; 15; 18,45),
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PENTRU PACE ÎN ALGERIA!

Corespondență specială 
pentru „Scînteia tineretului*

Problema dezarmării 
generale în dezbaterea 

Comitetului Politie
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 17 
noiembrie, Comitetul Politic a 
reluat discutarea celui de-al 
3-lea punct de pe ordinea de 
zi — problema dezarmării ge
nerale și totale. La prima șe
dință în legătură cu acest 
punct, care a avut loc la 15 
noiembrie, șeful delegației so
vietice V. A. Zorin a prezen
tat propuneri concrete în ve
derea rezolvării cit mai grab
nice a acestei probleme ac
tuale de cea mai mare impor
tanță. V. A. Zorin a propus 
printre altele ca Adunarea 
Generală să aprobe declarația 
comună cu privire la princi
piile generale ale dezarmării, 
semnată de Uniunea Sovieti
că și de S.U.A. El a propus, 
de asemenea, crearea unui 
comitet pentru elaborarea 
proiectului de tratat cu pri
vire la ~ dezarmarea generală 
și totală, alcătuit din repre
zentanți ai țărilor socialiste, 
ai statelor membre ale blocu
rilor militare occidentale și ai 
țărilor neutre.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, luînd cuvîntul la șe
dința din 15 noiembrie, a sus
ținut „planul american de de
zarmare “ a cărui bază este 
controlul nu asupra dezarmă
rii, ci asupra armamentelor.

La 17 noiembrie, reprezen
tantul Suediei a prezentat în 
numele țării sale precum și 
în numele Austriei, Ceylonu
lui, Etiopiei, Libiei și Suda
nului un proiect de rezoluție 
care prevede o serie de mă
suri în vederea preîntîmpină- 
rii răspîndirii armei nuclea
re.

Reprezentanul Suediei a de
clarat că prezintă această re
zoluție în cursul discutării 
problemei dezarmării deoare
ce problemele dezarmării nu
cleare sînt o parte a proble
mei dezarmării în ansamblu.

Colonialiștii împiedică 
normalizarea situației 

din
LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).

— La 17 noiembrie purtătorul de 
cuvînt al comandamentului O.N.U. 
din Leopoldville a anunțat că 
Sture Linner, șeful operațiunii 
O.N.U. în Congo s-a întîlnit cu 
primul ministru al Republicii Con
go, Cyrille Adouta, pentru a pune 
la punct componenta unei comisii 
de anchetă care să stabilească îm
prejurările asasinării a 13 soldați 
italieni în orașul Kindu. Primul mi
nistru Adoula a făcut o declarație 
radiodifuzată în care a spus că 
soldajii congolezi vinovafi de a- 
ceastă crimă vor fi pedepsiți în 
mod exemplar.

Cu toate acestea, chiar în a- 
ceeași zi comandamentul O.N.U. 
a luat măsura crudă și cu nimic 
justificată de a bombarda trei lo
calități ocupate de trupele guver
nului central congolez și anume 
Samba Kacongo, Pangi și Kibom- 
bo. Bombardarea populației paș
nice din aceste trei localități a 
stîrnit indignarea generală. Repre
saliile masive împotriva popu-

în Comitetul de tutelă al O.N.U.
Intervenția reprezentantului R.P.Romine

NEW YORK 18 Corespon
dentul Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : începând 
de marți, Comitetul de tutelă 
al O.N.U. a început dezbate
rile pe marginea raportului 
Comitetului de informații din 
teritoriile neautoncme (colo
nii) care cuprinde, printre al
tele, și problema discrimină
rii rasiale. în fața comitetu
lui se află un proiect de re
zoluție prezentat de 11 state 
printre care Brazilia, R. P. 
Bulgaria, Ghana, Republica 
Mali, Irak.

Luând cuvîntul la dezbateri 
reprezentantul R. P. Romine, 
Stanciu Stoian, a arătat că 
delegații puterilor coloniale 
au încercat să demonstreze în 
comitet că situația din colonii 
s-ar fi îmbunătățit; or, pro
blema care se pune este ega
litatea deplină în drepturi, li
chidarea totală a discrimină
rii rasiale. Situația din Afri
ca de sud, Africa de sud-vest, 
Angola, Algeria, Kenya, nu 
arată deloc în ce constă îm
bunătățirea situației — a de
clarat el. Atîta timp cât ba
lanța puterii înclină în favca-

o mji nmmiiÂ
DecEarațihe unor comandanți 

miiitari sovietici
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : în legătură cu 
ziua Artileriei care se sărbătorește 
la 19 noiembrie în U.R.S.S., ziarul 
„Krasnaia Zvezda“ publică con
vorbiri cu comandanți militari so
vietici.

Generalul-colonel de artilerie 
Kuîeșov arată că în momentul de 
față Moscova și majoritatea ma

Coog®
lației civile nu sînt de natură să 
normalizeze situația tulbure din 
Congo. Atrage atenția faptul că 
în acest moment, cînd principala 
problemă nerezolvată este aceea 
a readucerii provinciei Katanga în 
componența statului congolez, co
mandamentul O.N.U. face jocul ce
lor interesați în a trece această 
chestiune pe planul șl doilea. In 
timp ce în Consiliul de Securitate 
se discută problema secesiunii ka- 
fangheze atît pe culoarele O.N.U. 
cît și direct pe teren în Congo 
au loc manevre în acest sens. în
tre timp Chombe este încurajat 
să-și continue acțiunile care au 
dus la sîngeroasele evenimente 
din Congo.

Situația din Congo se îndreaptă 
spre o nouă criză care va fi pro
babil mult mai gravă decîf ultima. 
Există bănuiala că unele puteri 
occidentale doresc să ajute Ka
tanga în acțiunea ei care sfidează 
atît guvernul central legal cît și 
O.N.U.'.

rea dominației coloniale, pre
tinsele îmbunătățiri nu sînt 
decât ficțiuni.

Delegația rămână, a spus 
Stanciu Stoian consideră că 
din dezbaterile comitetului se 
pot trage următoarele conclu
zii : necesitatea aplicării fără 
întîrziere a rezoluției cu pri
vire la lichidarea colonialis
mului adoptată la sesiunea 
trecută a O-N.U„ care este 
singura cale de lichidare a 
rasismului ; condamnarea ca
tegorică a rasismului, sub
orice formă, oriunde se ma
ni festă, considerîndu-I așa
cum este considerat în țara 
noastră, o crimă ; preconiza
rea de măsuri care pot fi apli- ' 
cate oriunde și ori de cite ori 
astfel de manifestări rasiste 
s-ar face simțite in legi sau 
practicile guvernamentale ale 
unor țări ; cererea adresată 
tuturor statelor administrante 
de a aboli de pe acum orice 
lege discriminatorie în terito
riile pe care le administrează. 
Delegația rcmînă, a spus în 
încheiere Stanciu Stoian, va 
vota fără rezerve pentru pro
iectul de rezoluție prezentat 
de cele 11 statei

rilor obiective din Uniunea So
vietică dispun de o puternică a- 
părare de rachete și radiolocație 
și de o rețea de aerodroame ale 
aviației de vînăfoare.

„în țara noastră a fost rezol
vată cu succes și problema distru
gerii diferitelor rachete în timpul 
zborului" — arată generalul so
vietic, subliniind că acest lucru a 
înfuriat la culme pe imperialiștii 
americani. A reieșit că sînt clă
dite pe nisip teoriile specialiști
lor militari din S.U.A. că Uniunea 
Sovietică poate fi distrusă în cî- 
teva ore.

Amiralul inginer Isacenkov scrie 
că principala forță a flotei mari
time militare a Uniunii Sovietice 
o constituie submarinele de dife
rite destinații.

Generalul-colonel Ponomariov 
relatează despre capacitatea de 
luptă a aviației sovietice, înarmată 
cu rachete de fip „Aer-aer“, „Aer- 
pămînt".

Generalul-colonel Tolubko, ca
racterizând rachetele cu destinație 
strategică, arată că rachetele ba
listice sovietice sînt capabile să 
ridice orice încărcături și să le 
transporte în orice punct al glo
bului pămîntesc. „Dispunem și de 
încărcături nucleare foarte pu
ternice (mergînd pînă Ia 100 mi
lioane tone), iar numărul lor este 
considerabil mai mare decîf a fost 
calculat de specialiștii americani".

Generalul Tolubko, califică în
tre altele drept „născociri" afir
mațiile ziarului „New York Herald 
Tribune" că oamenii de știință 
ruși ar fi departe de crearea unei 
rachete capabile să transporte 
peste ocean o încărcătură nucleară 
de 50 megatone. „Zadarnică auto- 
amăgire I" — scrie în încheiere 
generalul sovietic.

Aspect do la inaugurarea laminorului oțelariei Salgotarjan din R.P. Ungară, care a intrat 
în’funcțiune cu șase luni înainte de termen. Instalația va produce anul viitor 30.000 de

tone de laminate.
Foto : M.T.I.-BUDAPESTA

Plenara C. C. al Comsomolului 

Tineretul sovietic 
pe șantierele 

comunismului
La chemarea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Oomscmoiul va porni o mare ofensivă pe șantierele co
munismului, a arătat Serghei Pavlov, prim-secretar al 

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., în raportul prezentat la cea de-a 
12-a plenară a C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., care s-a deschis la 
17 noiembrie. Plenara va discuta sarcinile organizațiilor de Com- 
somol în legătură cu hotărârile Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. și problema convocării celui de-al XIV-lea Congres al 
Comsomolului.

„Programul Partidului comunist, a subliniat Serghei Pav
lov, deschide în fața tineretului perspective grandioase, țeluri 
mărețe și realiste, îi deschide porțile spre viitor”.

Serghei Paviov a comunicat că C. C. al U. T. C. L. din 
U.R.S.S. a hotărît ca, în decurs de 4 ani, să trimită pe șantie
rele de construcție și de electrificare a căilor ferate 80.000 de 
tineri și tinere.

După Congresul al XX I ea al P.C.U.S., a declarat raporto
rul, Comsomolul leninist a străbătut o cale de profundă reor
ganizare, de perfecționare a metodelor de lucru, s-a întărit din 
punct de vedere ideologic și organizatoric. Amintind de preju
diciile grave pe care Ie-a pricinuit Comsomolului cultul perso
nalității Iui Stalin, Pavlov a spus : „Comsamoliștii sprijină în 
unanimitate condamnarea aspră de către Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. a cultului personalității lui Stalin”.

Vorbind despre mișcarea internațională a tineretului, rapor
torul a subliniat uriașa forță de atracție a ideilor socialismului, 
fapt demonstrat în mod strălucit de Forumul mondial al tine
retului care a avut loc în vara aceasta la Moscova.

Lucrările plenarei C.C. al U.T.C.L. continuă.

fi/dF
VARȘOVIA 18. — In urma 

tratativelor purtate între dele
gațiile Academiei R. P. Ro
mâne și Academiei Polone de 
Științe, la 17 noiembrie a fost 
semnat planul de colaborare 
științifică pe anul 1962 a aca
demiilor celor două țări.

HELSINKI. — La Helsinki 
a fost dat publicității un co
municat oficial al guvernului 
Finlandei în care se propune 
ca U. K. Kekkonen, preșe
dintele Finlandei, să ducă la 
șloscova tratative cu N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
asupra situației care s-a creat 
în legătură cu nota sovietică 
din 30 octombrie 1961.

MOSCOVA. — Răspunzând 
invitației CC. al Parfidulttl 
Popular Revoluționar Mongol 
și a guvernului Republicii 
Populare Mongole, între 10 și 
12 decembrie a.c. pilotul cos
monaut maiorul Gherman Ti
tov va vizita Mongolia.

CAPE CANAVERAL. ® La 
18 noiembrie Ia Cape Canave
ral a fost lansată o rachetă 
de tipul „AtlasAgena-B” care 
purta satelitul „Rangers-2” în
zestrat cu instrumente știin
țifice. La numai o oră după 
lansare, Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului 
cosmic (NASA) a anunțat 
că tentativa nu a avut 
succes.

r.M.T.D. în sprijinul
patrioțâlor
algerieni

Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretu
lui Democrat a adre

sat o telegramă de protest 
guvernului francez în care 
cere eliberarea imediată a 
patrioților algerieni deți
nuți în închisorile franceze.

F.M.T.D., se spune în 
telegramă, condamnă cu 
hotărîre tratamentul inu
man la care sînt supuși 
deținuții politici algerieni 
și încălcarea drepturilor 
omului de către autoritățile 
franceze. In numele celor 
101 milioane membri. Fe
derația își exprimă solida
ritatea cu deținuții politici 
algerieni.

Ridicîndu-și glasul pen
tru eliberarea imediată a 
Iui Ben Bella si a celor
lalți patrioțî algerieni, 
F.M.T.D. cere de asemenea 
reluarea de către guvernul 
francez a tratativelor cu 
Guvernul Provizoriu al Re
publicii Algeria.

Acum cîteva ore „marile bu
levarde" au fost năpădite de 
tineretul parizian. Peste 
10.000 de tineri și tinere între 
15 și 20 de ani au răspuns la 
chemarea a 12 organizații 
printre care se numără Miș
carea tineretului comunist din 
Franța, Comitetul anticolonia- 
list al studenților, Asociația 
studenților musulmani din 
Africa de nord și Federația 
din Franța a studenților din 
Africa Neagră, la care s-a 
alăturat organizația pariziană 
a centralei C.G.T. Tinerii din 
Paris și din periferiile sale au 
fost chemați să manifesteze 
„împotriva violențelor rasiste 
și a primejdiei fasciste care 
prelungesc războiul; pentru 
tratative imediate între guver
nul francez și guvernul pro
vizoriu al Republicii Al
geria...".

La Paris au avut loc conco
mitent patru manifestații ale 
tineretului din cauză că pre
fectura a interzis manifestația 
centrală care fusese convoca
tă în inima Cartierului latin.

Cea mai impunătoare a fost 
manifestația de pe „marile 
bulevarde", aceleași bulevar
de care acum cîteva săptămîni 
au fost teatrul marei mișcări 
a oamenilor muncii algerieni

Spioni vestgermani
arestați în U.R.S.S;

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— TASS transmite : Cetățenii 
R.F.G., Walter Naumann și 
Peter Sonntag vor fi deferiți 
justiției în baza legii cu pri
vire la răspunderea penală 
pentru crime de stat, se ara
tă într-o declarație a Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., transmisă la 17 no
iembrie Ambasadei R.F.G. din 
Moscova.

în urma cercetărilor s-a 
stabilit că cei doi turiști-spi- 
oni au fost recrutați de spioni 
americani în orașul Heidel
berg, unde au făcut o pregă
tire specială în vederea tri
miterii lor într-o misiune de 
spionaj pe teritoriul U.R.S.S.

în cursul cercetărilor s-a 
stabilit că Naumann și Sonn

împotriva cruntelor represiuni 
cărora ei le sînt victime.

Tineretul parizian și-a ară
tat în felul acesta dorința 
fierbinte de a vedea sfîrșitul 
războiului din Algeria. El a 
dat dovadă că nu se lasă în
șelat și că este gata să lupte,1 
că în nici un caz nu va lăsa 
străzile orașului său pradă y 
grupurilor de teroriști fasciști.

Intr-adevăr, joi seară con
ducătorii O.A.S. (Organizația 
armată secretă, grupare tero
ristă a ultrareacționarilor —1 
n.r.) au făcut să fie aclama
te în plin Paris numele lui 
Salan și ale altor ultracolonia- 
liști, în cursul unui miting, 
care, desigur, n-a fost interzis.

Grandioasa manifestație a 
tineretului este neîndoielnic 
punctul de plecare al unei noi 
acțiuni de mase pentru pacea 
în Algeria.

Cu prilejul Zilei naționale 
pentru pace în Algeria, orga
nizată la 29 noiembrie de 
mișcarea pentru apărarea pă
cii, tineretul își va exprima 
din nou, cu o forță și mai , 
mare, în întreaga țară, dorin
ța lui fierbinte de a trăi în- •• 
tr-o lume a păcii.

CELINE KROES
Paris, ÎS noiembrie.

tag au primit misiunea de a 
descoperi și fotografia baze 
pentru rachete, instalații ra
dar, marile centrale electrice 
și alte obiective militare și 
industriale. în afară de aceas
ta ei au primit misiunea de 
a alege locuri pentru stabili
rea de ascunzători.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a atras atenția 
Ambasadei R.F.G. din U.R.S.S. 
asupra faptului că, cu îngă
duința vădită a Republicii Fe
derale Germane, organele de 
spionaj ale S.U.A. din Germa
nia occidentală continuă să 
folosească cetățeni ai R.F.G. 
pentru desfășurarea activită
ții de spionaj pe teritoriul 
U.R.S.S.

Situația grea a învățămîntului 
in lumea capitalistă

?i

112 copii sînt înghesuiți în 
această sală de clasă din 
Palermo. Din această pri
cină mulți din ei 
timpul orelor de 

dușumea
Din „PAESE

stau în 
curs pe

SERA"

jumătate

n Italia pot fi în- 
tîlnife afișe 
anunfuri de un 

fel deosebit lipite pe 
ușile școlilor. Recent 
ziarul „Unita" a rela
tat în paginile sale 
despre un asemenea 
anunț aflat pe ușa 
școlii „G. Vaccari" din 
Roma : „Din motive 
de igienă, pînă la pri
mirea unui nou local, 
toți elevii vor veni la 
școală o zi da, o zi 
nu : băieții separat, 
fetele separat**. Ora- 
riile au fost reduse la 
jumătate, lipsesc să
lile de clasă, și cele 
care există se află în
tr-o stare înspăimîntă-

toare : trepte distruse, 
zidurile în ruină, ta
vanul spart, ferestrele 
în cioburi. Formula re
ducerii orelor și zile
lor de studiu inspecto
ratul învățămîntului 
din Roma s-a grăbit 
să o anunțe prin presă 
cu litere de o șchioapă 
ca fiind o „genială" 
rezolvare a problemei, 
lată deci că măsura 
reducerii cursurilor
școlare la trei zile pe 
săptămînă constituie
pentru Inspectoratul 
învățămîntului italian 
un motiv de mîndrie I 

Manifestind o ase
menea „grijă" față de 
studiul tineretului ita-

lian, se poate explica 
de ce in plin secol al 
XX-lea în Italia în 
rîndul analfabefilor se 
găsesc 25.000.000 de 
oameni. în afară de 
numărul înspăimîntător 
al analfabefilor trebuie 
să menționăm condi
țiile vitrege pe care le 
au de îndurat cei ce 
sînt socotiți „fericifi" 
deoarece învață într-o 
școală. Spre exemplu, 
numai în anul 1959 se 
făcea simțită lipsa a 
peste 50.000 săli de 
clasă pentru școlile 
elementare, a 11.000 
săli pentru școlile me
dii și a 5.000 de săli 
pentru școlile supe-

PROFESORI ARESTAȚI,
STUDENȚI ÎN GREVĂ,

De aurind, ziarul sud-co
reean „Seul Sinmun" a 
publicat unele cifre sta

tistice extrem de semnificative 
privind situația școlii în a- 
ceastă țară aflată sub teroa
rea unei junte militare de tip 
fascist După cum arată zia
rul,, in bugetul sud-coreean pe 
anul 1961—1962 la capitolul
„învățămînt" sînt prevăzute 
fonduri infime. In consecință, 
la începutul noului an școlar, 
numai în capitala țării. Seul, 
au fost închise 20 de școli 
medii la care se adaugă alte 
sute de școli care au avut 
aceeași soartă în restul țării. 
Unde au dus toate acestea ? 
Ziarul nu-și ascunde amără
ciunea pentru faptul că „în 
noul an școlar, peste un mi
lion de copii sud-coreeni au 
rămas in afara școlii, fiind

SCOLI
condamnați să îngroașe rîn- 
durile analiabeților".

Aproape nu trece zi fără ca 
în presa din Coreea de sud 
să nu apară relatări privind 
închiderea de școli în diferite 
regiuni. După cum a scris 
ziarul .Mail Sinmun" care a- 
pare în portul sud-coreean 
Taipe, școala superioară de 
agronomie din Kucian (pro
vincia Kiunsan) a fost închisă 
din cauza „lipsei totale de 
profesori". Ziarul adaugă că o 
soartă asemănătoare au a- 
vut-o zeci de alte școli din aJ 
ceasta provincie. Oficial, gu
vernul sud-coreean încearcă 
să prezinte greutățile de care 
se lovește școala în această 
țară ca datorîndu-se .insufi
cienței fondurilor bugetare’’ 
pentru plata salariilor profe-

rioare. Numai la Roma 
în prezent lipsesc 3500 
săli de clasă, 1915 
comune italiene nu au 
deloc edificii școlare, 
1400 comune folosesc 
pentru cursuri localuri 
improvizate, iar în 545 
comune locuințele în
vățătorilor sau... graj
durile țin loc de 
școală.

In contrast cu a- 
ceasfă situafie depri
mantă există totuși o 
categorie de școli în 
Italia care nu duc lip
să de localuri, mobi
lier, și nici de cadre 
didactice. Acestea sînt 
școlile clericale.

Publicind un articol

referitor la situația în
văfămîntului, ziarul 
„St. Galler Tagblatt" 
a scos în relief aspec
tul sumbru al acestei 
probleme, Astfel, arată 
ziarul „o situație 
de dezastruoasă 
mai există în nici 
țară 
lume".
face față sarcinilor ce 
stau în fața învățămîn
tului din Italia — re
cunoaște același ziar 
— este nevoie de o 
revizuire a politicii 
guvernului în ceea ce 
privește alocările bu
getare întrucît se im
pune construirea a 
56.000 de săli de clasă

atît
nu 
o 

dincivilizată
„Pentru a se

și angajarea a cel pu
țin 130.000 de cadre 
didactice noi.

E limpede că auto
ritățile îndreptîndu-și 
atenția principală spre 
cursa înarmărilor, asu
pra „războiului rece", 
asupra telului cum ar 
putea să stoarcă și 
mai mulfi bani din 
buzunarele contribua
bilului italian spre a 
cumpăra arme din 
S.U.A. nu mai găsesc 
vreme să se ocupe și 
de starea învățămîntu
lui. Această situație 
îngrijorează opinia pu
blică italiană.

ÎNCHISE
sorilor. In realitate însă, fon
durile care trebuiau să fie a- 
locate pentru învățămînt au 
fost destinate întăririi apara
tului polițienesc și forțelor ar
mate sud-coreene.

Nici situația studenților sud* 
coreeni nu este mai strălu
cită. 1700 studenți do la Insti
tutul Pedagogic din Seul au 
ieșit în stradă unde, în ciuda 
cruntelor represiuni poliție
nești, au demonstrat împotriva 
hotărîrii autorităților de a în
chide o serie de institute de 
învățămînt superior. Luna a- 
ceasta studenții colegiului 
medical „Soodo” din Seul au 
declarat grevă cerînd repri
mirea studenților eliminați în 
mod ilegal în luna septem
brie, pe motiv că au reven
dicat dreptul de a învăța pen
tru toți tinerii și reducerea 
taxelor școlare. Demonstra
ții asemănătoare au fost or
ganizate și de studenții de la 
colegiul de științe naturale și 
literatură de pe lîngă Univer
sitatea din Pusan.

Aflăm în ultimul moment că 
la 18 noiembrie junta militară 
sud-coreeană a hotărît închi
derea a unei treimi din numă
rul colegiilor și universităților 
precum și reducerea în ace
eași proporție a numărului 
studenților. Concomitent, gu
vernul de la Seul a ordonat 
interzicerea grevelor și tuturor 
demonstrațiilor studențești.

Iată deci cum se prezintă 
situația școlii într-o țară con
dusă de un regim fascist și 
antipopular, vitrină a „lumii 
libere" în Asia.

GABRIEL GACIU
I. RETEGAN

HM LOR: Ml S-AU 
NĂSCUT BOGATI
nvățămîntul în Statele 
Unite, mai ales cel uni
versitar, nu este accesi

bil copiilor oamenilor muncii. 
Faptul acesta l-a recunoscut 
revista americană „TIME" în- 
tr-un articol în care se ocupă 
de irosirea a sute de mii de 
talente care nu-și pot desă- 
vîrși pregătirea numai pentru 
că nu s-au născut bogați.

„Irosirea talentelor — scrie 
„Time” — nu este un mit. 
Aproximativ jumătate din 
procentul de 10 la sută 
care reprezintă elevii cei 
mai buni din clasele superi
oare ale școlilor medii nu in
tră în colegii iar 40 la sută 
din studenți nu-și termină stu
diile. Vorbind pe scurt, în fie
care an 400.000 de tineri ta- 
lentați părăsesc școlile medii 
și colegiile numai pentru că 
nu pot plăti taxele de învăță
mînt".

„Diferite fonduri filantro
pice — scrie „Time” — ajută 
să învețe pe cei mai sărmani 
studenți ai Americii. Dar toate 
aceste fonduri abia ajung pen
tru ajutorarea a... 252 de stu
denți în școlile pregătitoare 
pentru învățămîntul superior. 
Această cifră contrastează cu 
cei 400.000 de elevi talentați ai 
școlilor medii și studenți din 
colegiile americane care nu-și 
mai termină studiile din ca
uza lipsei mijloacelor mate
riale".

Cele scrise de revista ameri
cană sînt concludente pentru 
situația învățămîntului într-o 
țară în care anual se irosesc 
pentru înarmare zeci de mili
arde de dolari!

I. A.

Aspect din cursul puternicelor 
manifestații studențești care 
au avut loc la Paris. In foto
grafie : incidentele provocate 
de polițiștii care au încercat 
să împiedice pe studenți să 
se apropie de locuința unuia 
din proiesorii lor, la care s-a 
produs recent un atentat ultra- 

coloniaiist
---- e-----

Sărbătoritul
(Urmare din pag. l-a) 

nji, au aflat că nu are decîf... frei 
ani. Cum, Rembrandtul secolului 
XX este un copil ?

Nici vorbă de așa ceva I Săr
bătoritul de la galeria de artă 
Bianchini din New York nu-i un 
copilaș ce abia a descoperit arfa 
de a păși cu propriile piciorușe, 
ci un superb, delicaț și talentat... 
cimpanzeu. Se numește Chimp 
Beauty și domiciliul permanenf îl 
are în grădina zoologică din Cin
cinnati. E| este sărbătoritul din 
galeria newyorkeză, artistul în 
fața căruia „publicul competent

în ale picturii" s-a extaziat și pe 
care erudiții cronicari de artă îl 
desemnau drept un rival al lui 
Rembrandt. Succesul maimuței ex
primă în modul cel mai conclu
dent treapta de decădere a „ar
tei" burgheze din S.U.A. Mîzgă- 
lelile unei maimuțe — iată cu 
ce se poale mîndri „arta" ab
stractă de peste ocean.

Cînd te gîndeșfi mai bine îți 
dai seama că în toată această 
afacere nu-i nimic nefiresc. în 
fond, dacă pictura abstractă ame
ricană poate să se maimuțărească, 
de ce nu ar putea și o biată și 
nevinovată maimuță să facă... 
pictură ? Mai ales că o tace cu 
exact același simț artistic...
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