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SportAșa va lucra echipa de tineret

Au îndeplinit 
planul anualîntreprinderea de carotaj și perforare din Ploiești și-a îndeplinit, cu două luni înainte de termen, sarcinile anuale de plan. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, colectivul acestei întreprinderi a efectuat în 10 luni din acest an, în sectoarele petroliere din țară, de două ori mai multe operații cu trasori și izotopi radioactivi. Productivitatea muncii realizată este cu 27,78 la sută mai mare decit cea planificată, iar pe seama reducerii prețului de cost al operațiilor s-au obținut economii suplimentare de peste 1.140.000 de lei. A cunoscut o mai mare extindere apli-

cațiile radiațiilor nucleare la urmărirea transportului prin conducte al produselor petroliere și în prospectarea unor noi zăcăminte de petrol.Aceste succese se adaugă la cele realizate de un număr de 24 întreprinderi industriale și unități economice din regiunea Ploiești care și-au îndeplinit pînă acum planul anual la producția globală.
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Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la Taș- kentSăptămina pe glob

la colectiviști
Zilele trecute, colectiviștii 

din satul Dochia ra
ionul Piatra Neamț au 

primit oaspeți. Au venit să 
viziteze gospodăria lor agrico
lă colectivă, laolaltă, tineri și 
vîrstnici, întovărășiți din Bo
țești. Ei au fost primiți aici 
de președintele gospodăriei 
colective, Gheorghe Stan, și de 
alți colectiviști.' împreună au 
vizitat toate sectoarele gos
podăriei, începînd cu saivane
le și ferma de vaci și grajdu
rile nu de mult construite și 
terminînd cu magaziile și pă- 
tulele pline de cereale, grădi
na de zarzavaturi, iazul etc. 
în timpul vizitei, între colec
tiviști și întovărășiți s-au 
purtat discuții însuflețite. 
Gheorghe Stan, președintele 
gospodăriei colective, a vorbit 
mult întovărășiților despre fe
lul cum s-a dezvoltat gospodă
ria. La început — spunea el —

Băieții slut veseli. Și au de ce. Nu de mult ei au primit titlul de brigadă fruntașă. E vorba de brigada condusă de Roman Panait de la atelierul de sudură autogenă de pe Șantierul Naval Galați

Lăcătușul C. Ioan de la Uzinele de utilaj agricol din București explică tinerilor Călin Nicolae și Radu Nicolae o nouă metodă de reglaj de la un reper al semănătoarei S. U. 29Foto; AGERPRES

In preajma sărbătorii
majoratului

Prin cîteva întreprinderi și comune din regiunea Iași

I

ma
/n regiunea lași, pregătirile 

în vederea sărbătoririi majoratului sînt în toi. Pentru 
a. ne edifica asupra acestor pre
gătiri am adresat ciforva activiști ai organizațiilor U.T.M. următoa
rea întrebare : „Ce aefiuni și ac- trvifăji ați organizat in intimpi- narea sărbăi'ară ce ne-au răspuns :Tovarășul VASH F. srMTUC. secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Iași :— Anul acesta vrem ca sărbătorirea celor care vor pași in rincul cetațenuor majori ai patriei să aevină o aepune de masă a unereuuui din orașul nostru, la care să ia parte nu numai sărbătoriții, ci și ceilalți tineri. Acest eveniment însemnat din viața tinerilor, va fi totodată un bun prilej pentru ca tinerii din orașul nostru să-și arate nețărmurita lor recunoștință față de partid pentru minunatele condiții de viață și de muncă create. Iată de ce comitetul orășenesc U.T.M. a luat din timp o serie de măsuri în acest sens și a urmărit îndeaproape traducerea lor în viață. în ce constau aceste măsuri ? E vorba despre ținerea în fața tinerilor a unor conferințe pe teme legate de acest eveniment cum ar fi : despre drepturile și datoriile cetățenilor țării noastre, despre morala comunistă etc. De asemenea, s-a hotărît organizarea unor întîlniri între tinerii care urmează să fie sărbătoriți și muncitorii vîrstnici, activiști' de stat și de partid. Totodată, comitetul orășenesc U.T.M. a recomandat comitetelor U.T.M. din întreprinderi și instituții să facă vizionări în colectiv la filme și spectacole cu caracter educativ, să fie mobilizați la acțiuni patriotice toți cei care urmează să devină majori, precum și la pregătirea programelor culturale care vor fi susținute în ziua sărbătoririi majoratului. Un accent deosebit a pus comitetul orășenesc U.T.M. peim I ----------

mobilizarea și antrenarea tuturor acestor tineri în întrecerea socialistă pentru produse cît mai multe și de cea mai bună calitateîn puține cuvinte acestea sînt măsurile luate de Comitetul orășenesc U.T.M. Iași în vederea apropiatei sărbătoriri a majoratului. O mare parte dintre ele deja au fost trădase in viașâ in unele organ. zațri de bază dm întreprinde zțiUe noastre.le
în centrul atenției 

sărbătorițiiPe tovarășul Constantin Ni- colau, secretarul comitetului U.T.M. pe întreprindere. întrebarea nu l-a surprins cî-

tural și sportiv care va avea loc cu ocazia sărbătoririi majoratului.Dar pregătirea în vederea sărbătoririi acestui eveniment nu se reduce numai la atît. într-o adunare de producție, tinerii de 18 ani au hotărît să întimpine intrarea lor în rindul cetățenilor patriei cu noi și importante succese în muncă — pe de o parte în producție, pe de altă parte la școala serală (pentru că trebuie spus că majoritatea lor urmează cursurile serale ale școlii medii). Victor Ion Aghiorghiesei, Cosma, Constantin Mihai Ciubotaru, își zilnic planul de producție cu 15—20 la sută, iar la școală iau note numai peste 7.Raid-ancheta
Potîngă. Traian Agafiței, depășesc

tuși de puțin. El ne-a răspuns imediat și precis.— La noi în întreprindere, 21 de tineri își sărbătoresc anul acesta majoratul. Toți a- cești tineri au fost antrenați în diferite acțiuni menite să-i facă să înțeleagă cît mai bine importanța și semnificația a- cestui eveniment din viața lor.în primul rînd, din inițiativa comitetului U.T.M. pe întreprindere, acești tineri au participat la cîteva conferințe ținute de colectivul de conferențiari din întreprinderea noastră pe teme ca: „Drepturile și îndatoririle cetățenilor R.P.R.", „Despre morala socialistă", „Despre profilul moral al constructorului socialismului". Au avut loc în- tîlniri între tineri și muncitori mai vîrstnici, evocînd importante momente din lupta clasei noastre muncitoare pentru o viață mai bună. Totodată, toți cei 21 de tineri au fost mobilizați să ia parte lapregătirea programului cui- tinerilor muncitori înainte de

Sîntem siguri că sărbătorirea majoratului va fi o zi pe care tinerii n-o vor uita-o mult timp.
în cinstea

evenimentului— 
rezultate cît mai bune 

în producție— Sînt 50 de tineri pe șantierul nostru care vor deveni în curînd majori, ne-a informat ION CREȚU, secretarul organizației U.T.M. de la întreprinderea nr. 3 construcții, în întîmpinarea sărbătoririi majoratului, care urmează să aibă loc în decembrie, comitetul U.T.M. pe întreprindere i-a antrenat pe acești tineri la o serie de manifestări educative. La învățămîntul politic, lectorii Gheorghe Chiriac și Savel Căpușnea le-au vorbit tinerilor despre condițiile grele de viață și de muncă ale

23 August 1944, au evocat momente din lupta uteciștilor. în vederea pregătirii programului artistic ce va fi susținut cu ocazia sărbătorii majoratului, toți cei 50 de tineri au fost antrenați în cadrul formațiilor artistice care activează în cadrul întreprinderii noastre. Dar mai de seamă pe făcut în vederea sărbători a fost unei întreceri între acești tineri în producție, urmărind ca obiective principale depășirea de plan, economii realizate, și întrecerea la învățătură între cei 29 tineri care urmează cursurile școlii medii serale. Străduința tuturor celor 50 de tineri care în curînd vor intra în rîndurile cetățenilor majori ai patriei e să în- tîmpine acest eveniment cu rezultate cît mai bune, ex- primîndu-și în felul acesta nețărmurita lor recunoștință față de partid pentru minunatele condiții de muncă, pentru marile posibilități de care dispun pentru a-și ridica continuu nivelul profesional și cultural. Iată de ce pe șantier, între ei (și odată cu ei au fost antrenați și ceilalți tineri), se desfășoară acum o adevărată luptă pentru titlul de fruntaș în producție. în momentul de față în fruntea tuturor se află tinerii zidari Ion Bordeanu. Constantin Ho- tinca, Octavian Mihoc, Ion Vlad care își depășesc zilnicC. DIACONU

lucrul cel care l-am apropiatei organizarea

(Continuare în pag. a 3-a)

O instalație pentru industrie 
realizată la Institutul

de fizică atomică

Foto : O. PLECAN(Agerpres)

A ÎNCEPUT 
RECOLTATUL 

STUFULUI
De-a Dunării a început zi

le campania 1961—1962în 
lele trei 
de reco ‘sre a stufului. în actuala campanie procesul de mecanizare a sporit la S0 la sută din 
lucrările de recoltare, cu 20 la 
sută mai mult decit în campania Astfel, campania de recoitare a fost începută cu 30 
de coloane mecanizate.

Ca urma-e a acestei măsuri și a altora, este prevăzut ca în lunile care urmează să fie trimisă 
întreprinderii pentru valorificarea 
stufului — Brăila o cantitate de 
stuf de două ori mai mare, față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

precedentă.

Un nou teatru 
popularLa casa de cultură a tineretului „Vasile Roaită" din Capitală și-a început ieri activitatea teatrul popular de pe lîngă clubul muncitoresc Gri- vița Roșie. Cei ce i-au dat ființă sînt tîmplari, nari din prinderile raionului, îndrăgit de mult timp toricească. teatru numără sale pe cei mai amatori din raion. Pentru deschiderea primei stagiuni în repertoriul teatrului a fost trecută piesa „Oameni care tac" de Al. Voitin.Acesta este cel de-al doilea teatru popular înființat în țara noastră. Cu aproape o lună în urmă s-a inaugurat, pe lîngă clubul muncitoresc Republica din Capitală primul teatru popular care a reunit 17 dintre cei mai buni actori amatori din raionul 23 August. Actorii, în majoritate tineri, și-au început repetițiile din luna iulie. în momentul de față ei au ajuns la cel de-al 9-lea spectacol.

strungari, tehnicieni, instituțiile forjori, funcțio- și între- care au arta ac- Colectivul noului în rîndurile buni artiști

Peste puțin timp, acești tineri muncitori de la Uzinele „Steagul roșu"-Bra- șov — vor începe orele de școală la seral. Pînă a- tunci, însă, ca orice elevi conștiincioși, își pregătesc lecțiile în biblioteca clubului uzinei.Foto : N. STELORIAN

Se pregătesc pentru sesiunile 
științificeîn prezent, cercurile științifice studențești de la Facultatea de filologie a Universității din București se pregătesc pentru sesiunile științifice care vor avea loc în curînd. în cele 17 cercuri din facultate au fost deja discutate și aprobate pentru a fi prezentate în sesiune 30 de lucrări. Amintim dintre aces-

studențeștitea lucrările: „Critica dramatică pînă la Caragiale", de studenta Aurora Marcus din anul V, „Chipul femeii luptătoare în opera lui Romain Rolland11 de Rodica Grigo- rescu, anul V, „Cîntecul muncitoresc de luptă din Prahova" (cercetare folclorică), studentul Chiriac Bucur, nul IV. jv dea-

0W ÎK&aftătâc 
CORESPONDENTULUI

în 1952, cînd a luat ființă gos
podăria colectivă, nu au fost 
decit 86 de familii cu 300 ha. 
An de an gospodăria noastră 
a crescut, s-a dezvoltat. Acum 
are un sector zootehnic pu
ternic, care aduce mari ve
nituri. De asemenea grădina 
de zarzavat precum și cultura 
plantelor tehnice sînt surse 
importante de venituri.

Numai în acest an veniturile 
gospodăriei se ridică la peste 
un milion și jumătate. Odată 
cu creșterea veniturilor gospo
dăriei a crescut bunăstarea 
colectiviștilor.

în sat, întovărășiții au ad
mirat casele noi, noul cămin 
cultural, grădinița de copii. 
Lumina electrică a intrat de 
mult în casele colectiviștilor. 
Cele văzute și auzite de la 
președintele gospodăriei și de 
la colectiviști i-au determinat 
pe întovărășiți să-și facă une
le socoteli. Colectiviștii au 
obținut aproape cu 1.000 kg. 
cereale la ha. mai mult decit 
întovărășiții. Colectiviiștii au 
ridicat avansuri bănești în fie
care lună. Majoritatea au luat 
în afară de produse peste 
3.000 lei pentru zilele muncă 
efectuate.

Munca politică dusă 
conducerea organizației 
partid în decursul anilor 
ajutat să cunoască multe
cruri despre gospodăria agrico
lă colectivă. Acum însă, vă- 
zînd cu ochii lor, discutînd cu 
colectiviștii, au înțeles că sin
gura cale spre belșug și bună
stare este munca în comun. De 
aceea, întorși acasă, mulți din
tre țăranii întovărășiți au fă
cut cerere de înscriere în gos
podăria agricolă colectivă. în
tovărășiții Ion N. Molcăluț cu 
fiul său, Ion I. MolcăVuț. Ana 
Hanganu, Niculai Niță, Gheor
ghe Gatcu, Ion Crăciun sînt 
numai cîțiva dintre cei care 
au cerut să fie primiți în gos
podăria Agricolă colectivă.1.G. DUMITRU 

corespondent voluntar

sub 
de 
i-a 
lu-

Cursuri de ridicare a calificării 
pentru ingineri și tehnicienisă funcționeze pe lîngă întreprinderea „Automatica" din București, frecventate de 93 ingineri de la 9 întreprinderi din Capitală și la Uzinele „1 Mai"-Ploiești, frecventate de 145 ingineri din regiune.In alte 22 centre ale țării funcționează cursuri de perfecționare a • desenatorilor tehnici din întreprinderi.

Recent, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini a înființat în cîteva centre din țară cursuri de ridicare a calificării pentru ingineri și tehnicieni, la care se predau lecții legate de automatizarea producției, introducerea tehnicii noi, îmbunătățirea muncii de concepție în birourile de proiectări etc. A-, semenea cursuri au început

La Institutul de fizică atomică a fost realizată recent o instalație pentru măsurarea densității și grosimii unor materiale solide și lichide. Instalația funcționează pe baza absorbției razelor gama în materialul supus cercetărilor.Ca sursă radioactivă, noua instalație folosește cobaltul-60 sau iridiu-192, (izotopi radioactivi produși la reactorul nostru). Partea cea mai importantă a instalației o constituie sistemul de detecție și măsură a radiației formată dintr-o cameră de

ionizare cu argon la presiune înaltă, în care radiația transformată tr-un curent trie continuu slab, și un dispozitiv electro-metric pentru amplificarea și măsurarea acestui curent. Intensitatea curentului indică densitatea sau grosimea materialului asupra căruia s-a făcut măsurătoarea. Rezultatele măsurătorii sînt transmise la distanță și înregistrate sub formă grafică.Instalația de măsurare a densității cu radiații gama va avea multiple utili-

este în- elec- foarte
zări în diverse ramuri industriale: în siderurgie la măsurarea fără contact a grosimii laminatelor în timpul procesului de fabricație, în industria petrolieră la indicarea limitei de separație între două produse petroliere pe conducte etc.Cu ajutorul acestei instalații moderne, se execută măsurători de densități și grosimi în mod practic instantaneu și cu o marc precizie. A fost de asemenea obținută o bună siguranță în exploatare.(Agerpres)

Tînără țesătoare Ana Bucur de ia întreprinderea „Mătasea roșie“ din Cisnă- die depășește lunar planul de producție dînd țesături de cea mai bună calitate.

n brigada noastră sînt zece muncitori buni, cu experiență profesională. Dar și mai interesant este fap- că astăzi toți se numără printre muncitorii întreprinderii.E drept, nu se că pînă a porni pentru titlul de brigadă fruntașă lucrurile în brigadă mergeau prost. Nu. De regulă brigada își îndeplinea lună de lună sarcinile, ca și fiecare tî- năr în parte. Se întîmpla însă un alt fenomen. Lucram în salturi.Pornind întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă se cerea din partea fiecărui tînăr în parte să realizeze planul de producție, zi de zi toți condiție obținerea gadă fruntașă, într-una din noastre de lucru am discutat în brigadă în mod special problema dezvoltării ajutorului reciprocPractic ridicarea muncii fiecărui tînăr la nivelul fruntașilor s-a făcut în lupta pentru îndeplinirea angajamentelor luate. Să luăm un exemplu. Unul dintre angajamentele înscrise în programul nostru de lucru a fost realizarea de economii prin gos-

tul fruntași aipoate spune întrecerea

zi indicii. Asta esențială titlului
și la este o pentru de bri- Iată de ce, consfătuirile

podărirea materiei prime, a fontei, turnare. pe care o folosim la o atenție deosebită s-ă acordat în primul rînd cunoașterii de către fiecare tînăr din brigadă a procesului tehnologic. Tinerilor li s-a explicat spre exemplu necesitatea cunoașterii de către fiecare în parte a cantității de fontă necesare la turnarea fiecărui reper. Și asta pentru că mai existau tineri care nu cunoșteau acest lucru. Ion Stan și Stan Stroie iroseau cantități însemnate de fontă lichidă tocmai din această cauză. în oala de turnare, ei luau mai întotdeauna o cantitate mult mai mare de fontă lichidă de- cît era necesar pentru turnarea reperelor pe care le aveau de executat. Din această cauză, cantitatea de fontă rămasă în plus se răcea și nu mai putea fi folosită și astfel era necesară retopirea ei. Se înțelege că în felul acesta se irosea combustibilul necesar retopirii precum și timp prețios de lucru. în această direcție, pe lîngă indicațiile date de maistrul din secție în cadrul consfătuirilor de producție, un rol important l-a avut în același timp munca de ajutorare concretă la locul de muncă al fiecărui tînăr. Principalul era ca toți să înțeleagă că pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă nu

Pentru aceasta, este suficient ca în brigadă să existe numai cîțiva care să obțină rezultate bune, iar ceilalți să rămînă să lucreze după metodele și în ritmul pe care-1 foloseau înainte. Aceștia din urmă trebuiau obișnuiți să lucreze cu mai răspundere, conștiinciozitate, direcție un l-au tași bună dreptate rie a lor să-i ajute pe cei mai slabi în producție, să-și împărtășească experiența.
adus care,

3.

mult simț de cu mai multă In această sprijin însemnat murtcitorii frun- consideră pe ca o dato-
ntrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă a stimulat astfel întrajutorarea între membrii locul de muncă, aceasta să fie citeficacebrigăzii la Pentru ca mai reorganizarea muncă prin pe lîngă un muncitor taș a unui tînăr puțină experiență. In momentul de față, întregul nostru loc de turnare este astfel împărțit, îneît tinerii Nicolae Bor- zea, Stan Stroie, Constantin Mitrovici, primesc îndrumare practică din partea lui Ion Ne- goiță, Nicolae Viciu, Nicolae Isfache, direct la locul de muncă.La un moment dat în bri-

am trecut la locului de repartizarea frun-cu mai

gadă au început să apară piese . turnate care nu îndeplineau toți indicii de calitate. Analiza acestui fenomen a arătat că una din cauze o constituia schimbarea repetată a oamenilor de la executarea unui produs la altul. împreună cu conducerea secției s-au luat măsuri ca tinerii să fie repartizați să toarne acele produse unde aveau mai riență practică.

acest lucru el nu l-a înțeles dintr-un început, însă cu răbdare tinerii din brigadă i-au explicat în mai multe rînduri pînă cînd, convins, Mitrovici a început să respecte întocmai indicațiile procesului tehnologic și îndrumările maistrului.stăzi în brigada noastră toți tinerii își îndeplinesc și depășesc cu regularitate sarcinile de producție ca și angajamentele luate. Deși încă n-au trecut trei luni de Ia pornirea întrecerii pentru titlul de brigadă fruntașă, brigada noastră și-a îndeplinit angajamentele privind depășirea sarcinilor de plan, realizarea de economii, reducerea consumurilor specifice de materii prime, îmbunătățirea calității produselor, participarea la cursurile de ridicarea calificării, organizarea mai bună a locului de muncă. Lucrul cel mai important îl considerăm însă faptul că întrecerea a stimulat și ne-a ajutat concret să ridicăm munca tuturor tinerilor din brigadă la nivelul fruntașilor.

multă expe-
a produce de bună ca- importantentru piese litate este la noi în brigadă modul cum este pregătită forma de turnare. De aceea un accent deosebit s-a pus pe importanța respectării granula- ției amestecului de turnare. Și aici și-a dovedit eficacitatea îndrumarea practică la locul de muncă. Colectivul brigăzii a observat de pildă că tînărul Constantin Mitrovici nu face întotdeauna împrospătarea cului din tă forma din această nate de el _ tăți. în discuțiile purtate am căutat să-i explicăm ce importanță reprezintă din acest punct de vedere tocmai respectarea procesului tehnologic și cum acesta ajută la sporirea calității produselor. Desigur că

amestecare se execu- de turnare și cauză piesele tur- prezentau porozi-
ILIE MARCEL 

responsabil de brigadă, secția 
turnătorie, 

întreprinderea „Metalurgica"* 
Buzău



- .'X La fotbal

revan-

în tri- 
110.000 
înainte

Buenos Aires echipa 
a plecat la Santiago 

juca miercuri cuDuminica dimineața s-a deschis pentru public patinoarul artificial de la stadionul „23 August" din Capi.ală.

categoriei A la fotbalCu excepția întîlnirii Minerul Lupeni-Dinamo București, penultima etapă a turului campionatului categoriei A de fotbal, desfășurată duminică, a fost favorabilă echipelor gazdă.în Capitală, pe stadionul „23 August" echipa Rapid București și-a înscris în clasament o nouă victorie învingînd cu 1-0 (1-0) pe Știința Cluj prin- tr-Un punct marcat de Ozon, în deschidere, C.C.A., cu To- meș în centrul liniei de atac, a obținut un succes meritoriu ; 4-2 în dauna echipei U.T. Arad care a preluat ultimul loc al clasamentului. Steagul Roșu Brașov și-a consolidat poziția de lider între- cînd totuși mai greu decît se aștepta (cu 3-2) pe Metalul Tîrgoviște. înainte de începerea jocului fotbaliștilor de la Brașov li s-a decernat trofeul turneului balcanic intercluburi.Remarcabil succesul cu 3-0 obținut de Dinamo București în deplasare în fața echipei Minerul din Lupeni, ca și victoria cu 3-1 realizată pe le- ren propriu de Dinamo Bacău în jocul ’cu Petrolul Ploiești. La Rîmnicu Vîlcea, Dinamo Pitești jucînd bine în atac a întrecut cu 3-0 pe Jiul Petroșani, în eclipsă de formă.în clasament conduce Steagul Roșu Brașov cu 18 puncte. urmată de Dinamo București cu puncte dar mult jucat, turului are noiembrie.
același număr de cu un meci mai Ultima etapă a loc duminică 26

VoleiAstăzi își încep turneul în tara noastră echipele selecționate de volei ale R. S. F. S. Ruse, care vor întîlni în sala Dinamo echipele reprezentative ale R. P. Romîne. Jocul feminin începe la ora 17,30. cel masculin desfășurîndu-se în continuare. Evoluția sportivilor sovietici este așteptată cu legitim interes, în echipele oaspete figurînd jucători de certă valoare ca Ivanov, Klimov, Gorbaciov și jucătoarele Kolmakova și Perșina. Echipele țării noastre vor cuprinde pe Doina Ivănescu, Ana Mocanu, Tinela Pleșoianu, Plocon, Nicolau, Derzi etc. Joi sînt programate întîlnirile revanșă.
HocheiEchipa finlandeză de hochei pe gheață, Kalevan Pallo, și-a încheiat turneul în țara noastră, întîlnind duminică selecționata orașului București. Echipa bucureșteană a obținui victoria cu 5-3 (2-1 ; 1-1 ; 2-1).
Scrimăion Zilahi (C.C.A.) a cucerit titlul de campion republican la floretă băieți. în tur-

Timpul vestește apropierea lunilor... albe, dar asta nu înseamnă că pentru tinerii sportivi va începe un sezon mort. Sezonul sportiv de iarnă este cel puțin la fel de bogat ca și cel al zilelor frumoase de vară. Și acum se fac pregătiri intense la bazele sportive de iarnă, la echipamentul necesar. O vizită prin cîteva cluburi și asociații sportive, la bazele sportive ale acestora creează o imagine bogată a unei intense activități sportive de iarnă.
Ca în plină varăȘtrandurile din jurul Capitalei au fost în zilele arșiței de vară nu numai locuri de plăcută destindere» Ele au fost puternice centre ale unei activități nautice bogate. Deși pe malurile ștrandurilor și-a pus pecetea toamna. pasionații sportului acvatic nu vor lua vacanță. La bazinul acoperit de la fruntași au început activitatea, iar în orele libere tinerii muncitori vin la acest „ștrand" să-și continue antrenamentele la sportul preferat. O propunere pentru federația de 1 na- tație și anume de a continua frumoasa inițiativă la Ștrandul Tineret iniția copiii in taint sport. Bazinul ațop multiple condiții de a asigura copiilor continuitate în practicarea natației. Folosirea în acest sens a lunilor de iarnă va duce implicit la creșterea 

Floreasca, înotătorii

tepută
■it ofer

in săli și ele pe stad

neul final Zilahi s-a comportat foarte bine reușind să obțină 7 victorii. în întrecerea pe echipe sportivii de la C.C.A. — Poenaru, Zilahi, Drîmbă și Nicolae — au adus un titlu republican clubului alt lor.
SahMarii maeștri Smîslov și Spasski conduc în turneul final al campionatului unional de șah, ăvînd fiecare cîte 3 puncte din tot atîtea posibile, în runda treia Smîslov a cîș- tigat în 30 de mutări la Nej- metdinov, iar Spasski l-a învins în 45 de mutări pe tînă- rul maestru Savon. Vasiukov a cîștigat de asemenea partida cu Vladimirov. S-au terminat remiză partidele: Aver- bach-Șamkovici și Polugaevs- ki-Bronștein.

FotbalDupă cum s-a mai anunțat la 29 noiembrie va avea loc la Bruxelles meciul de baraj dintre echipele selecționate de fotbal ale R. S. Cehoslovace și Scoției contînd pentru preliminariile campionatului mondial. Echipa cîștigătoare a acestei întîlniri se va califica pentru turneul final din Chile. Fotbaliștii cehoslovaci

/V PRAGUL SEZONULUI „ALB“

bazei de masă a viitorilor înotători de performantă.
La minus 10 gradeUn alt loc preferat al sportivilor Capitalei, pe timpul iernii, este desigur elegantul patinoar de la Stadionul „23 August". Patinajul și hocheiul nu au mai rămas la discreția iernii. Construit după cele mai modeme proiecte, patinoarul artificial a însemnat asigurarea condițiilor necesare unui salt calitativ al sportului nostru pe patine. Cea mai bună dovadă o constituie bunele rezultate obținute de echipa noastră de hochei în recentul turneu întreprins ir- R S. Cehoslovaca. 51 otcajnașe fac ca pe frumosul stadion de iarnă să apară jpai întâi floricele de zăpadă iar apoi oglinda strălucitoare a gheții atît de mult îndrăgită de tinerii pasionați de hochei sau patinaj. Cei care au ur

și-au început lot fac parte Schroiff, Pluskal, Hledik, Kucera
BoxAstă-seară în sala de festivități a Uzinelor „Timpuri Noi“, va avea loc întîlnirea derbi a campionatului republican de box în care se în- tîlnesc echipele bucureștene Metalul și C.C.A. Echipa învingătoare va întîlni în finală echipa Dinamo București,

Grivița Roșie - Spartak Praga 12-0Cîștigînd cu 12-0 (3-0) meciul retur eu Spartak Praga. echipa Grivița Roșie București s-a calificat pentru turul trei al „Cupei campionilor europeni'’ la rugbi. Meciul s-a disputat la Celakovice în apropiere de Praga. Timpul a fost friguros și a bătut un vînt puternic. Rugbiștii romîni au avut jocul la discreție de-a lungul celor 80 de minute. Au marcat Vusek, Rusu și Țibu- leac.
★în absența echipei Grivița Roșie, aflată in deplasare in 

mărit cu ani în urmă t-area campionatului can de hochei, își amintesc de peregrinările echipelor participante, de la Bîlea la Gheor- ghieni și invers, în căutarea gheții pentru concurs. Acum natura nu ma; poate supune capriciilor ei pe așii patinelor. Chiar peste puține zile va începe campionatul republican de hochei cu Un număr mai mare de echipe decît în alți ani.' Ca și anul trecut, numeroși tineri muncitori și elevi vor invada patinoarul în orele a- fectate lor, chiar dacă pînă acum iarna nu s-a grăbit să-și anunțe prezența.

desfășu- republi-

Un „mare" lac 
de acumulare sub... 
Stadionul Republiciifoarte adevărat < închiderea sezonul: de vară, ambarcațiun și ele intr-un repa;

Este după sportiv ie trecojcemerla pregătirea imeosă viitorul sezon. Dar ca- ce fac ? Ei nu intră în

Stadionului Republi- tribuna principală, află un adevărat ,Jade pregătire a cano-

neralâ. pentru notorii vacanță. E drept că nu mai auemoțiile concursurilor dar pregătesc cu aceeași intensitate victoriile viitoare. De la Herăstrău sau Floreasca întreaga activitate s-a mutat la... a- dăpostul cii, sub unde se borator” torilor. La bacul de sub tribună, tinerii canotori fac pregătirea cum s-ar spune la... rece, pregătirea forței, a tehnicii a poziției cele mai corecte etc. Și zi de zi bacul este suprasolicitat iar cei care trag la rame au o mare oglindă în față unde își văd greșelile, le corectează, într-un cuvînt se pregătesc cu toată seriozitatea.

ioane

Haltere

Iată un aspect de la finala campionatelor republicane de scrimă (floretă bărbați)

virtuala cîștigătoare a primei serii.

Fotografiile paginei : V. CONSTANTINESCU

pregătirile. Din printre alții Masopust. și Kvasnak.

Lupta pentru balon se dă între baschetbaliștii de la Rapid și cei de la Dinamo- Tg. Mureș.

P. CRISTESCU

formația

Pentru a treia oară în decurs de o săptămînă, halterofilul maghiar Geza Veres a corectat recordul mondial la categoria semimijlocie — stilul „împins". Duminică seara, la Budapesta, el a ridicat o halteră de 148 kg. Recordul mondial oficial deținut de Bogda- novski (U. R. S. S.) 141 kg.

R. S. Cehoslovacă,C.C.A. a trecut în fruntea clasamentului campionatului de rugbi prin victoria repurtată la Cluj cu scorul de 6-0 în fața Științei. în Capitală, Metalul „23 August" a pierdut surprinzător, cu scorul de 0-5 întîlnirea cu C.S.M.S. Iași. Rugbiștii echipei Rapid au jucat mai bine în finalul meciului cu Știința Petroșeni și au cîștigat cu 6-0. întîlnirea dintre Dinamo și I.T.B. s-a încheiat cu victoria scontată a primei formații; 11-3.

Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
și-a început turneul în Ame
rica de Sud cu un răsunător 
succes, reușind să învingă cu 
2-1 (2-0) puternica formație a 
Argentinei, care de mulți ani 
nu a mai pierdut pe teren 
propriu. După cum transmite 
corespondentul agenției France 
Presse toate recordurile de re
țetă au fost bătute sîmbătă pe 
stadionul River Plata 
bunele căruia se aflau 
de spectatori, cu 4 ore 
de începerea partidei.

Acest meci conta ca 
șă a primei confruntări dintre 
cele două echipe, disputată în 
iunie la Moscova și încheiată 
cu un rezultat de egalitate: 
0-0. Dar de data aceasta, cu 
toate că jucau în deplasare, în 
condiții climaterice neobișnui
te pentru ei, fotbaliștii sovie
tici au reușit să întreacă o 
formație cotată printre favo
ritele viitorului turneu al 
campionatului mondial din 
Chile.

De la 
U.R.S.S. 
unde va 
Chile.

Iarna poate să vină, 
este așteptatăLa recentele conferințe de constituire a cluburilor raionale din Capitală, majoritatea celor care au luat cuvîntul au discutat și despre faptul că în perioada de iarnă trebuie să se acorde o mare atenție practicării continue a sportului. Sînt foarte mult gustate de către tinerii muncitori și elevi excursiile în munți. O.N.T.-ul ne-a informat că în acest an se va organiza la sfîrșitul fiecărei săptămîni un bogat itinerar turistic la cele mai cunoscute cabane din munții noștri, unde s-au făcut cele mai amănunțite pregătiri.Sportivii de la Fabrica de confecții și tricotaje — „București", cei de la Uzinele „23 August" sau de la Combinatul Poligrafic — Casa Scînteii și-au revizuit magaziile de e- chipament. au pregătit totul oentru sezonul de iarnă așa că iarna este cu multă nerăbda- 

n

i, d JilUI pVzgură, unde membrii pot să petreacă ore Asemenea patinoa-pista de clubului plăcute.re se mai pot amenaja la terenul din Str. Ion Vidu. la Stadionul Dinamo, la , Terenul Constructorul etc. Trebuie să existe o mai mare preocupare pentru organizarea în a- cest an a unei bogate activități pe perioada de iarnă la care să fie antrenați un mare număr de tineri muncitori și muncitoare, elevi și eleve. Comitetul orășenesc U.T.M. împreună cu Consiliul orășenesc U.C.F.S. București vor trebui să studieze un plan amănunțit de desfășurare a activității sportive de iarnă din Capitală la un nivel corespunzător.

noastre mai bine, toți colecti- care vine să o suprafață 5.000 de kg

mea s-au consiliului a organi- să o de la

ospodăria noastră colectivă are o bună experiență în cultivarea porumbului. De cîțiva ani încoace, producțiile la hectar au crescut mereu. Asta pentru că și noi am iost mai harnici, mai buni gospodari. Pe lîngă asta, ne-au ajutat mult știința, a- grotehnica. Anul trecut media de porumb-boabe la hectar pe gospodărie a iost cu 900 kg mai mare față de aceea de anul trecut și cu 700 kg mai mare decît cea planifi- , cată. De pe 260 hectare noi am obținut în acest an o producție apropiată de 5.000 kg porumb-boabe la hectar. A fost o recoltă bună. Dar pă- mintul colectivei poate rodi și Depinde de noi, viștii, ca în anul obținem de pe mare, neirigată porumb la hectar.Echipa de tineret pe care o conduc a lucrat din ce în ce mai bine. Tinerii au multe cunoștințe în cultivarea porumbului. De pe cele 26 de hectare de care am răspuns noi, cei 30 de tineri din echipă, am obținut în acest an o producție de porumb-boabe la hectar cu 400 kg mai mare decît media pe gospodărie. Dar asta nu înseamnă să ne culcăm pe lauri — cum se spune. O producție de 5.000 kg boabe la hectar de pe un teren neirigat nu se obține atît de ușor. Asta cere cunoștințe, sîrguință. Ne bizuim pe experiența cîștigată pînă a- cum, pe aplicarea mai strictă a agrotehnicii, pe hărnicia și priceperea tinerilor din echipă. Intr-o adunare generală deschisă a organizației U.T.M., tinerii din echipa angajat în fața 'de conducere și zației de partid i în anul care vine ducție mai mare kg porumb-boabe de pe cele 30 hectare de care vom răspunde. Am chemat la întrecere și echipa de tineret condusă de Nicolae Costache. Și tinerii acestei echipe au ambiția să obțină o asemenea recoltă de porumb. Ne pare bine. Vom învăța unii de la alții. Vom cîștiga toți, întreaga colectivă. Pentru asta am luat măsuri, am discutat cu conducerea, cu inginerul agronom. Am chibzuit, ne-am gîndit cum să lucrăm mai bine. Am pornit de la recunoașterea terenului pe care vom lucra. L-am cercetat, ne-am sfătuit să vedem ce-i trebuie în primul rînd. Gunoi de grajd ? Zis și tăcut Cu ajutorul tinerilor de 

obțină pro- 5.000 hectar

raîuruor bC'J tone de gunoi de grajd pe cele 30 hectare. Cîte 20 de tone la hectar. Am avut grijă ca arătura pe care au făcut-o mecanizatorii, să fie la o adîncime de 30—35 centimetri, așa cum indică agrotehnica. Sprijiniți de inginerul agronom al gospodăriei și de șeful brigăzii noastre, noi am stabilit și alte măsuri. De exemplu, în timpul iernii noi vom așeza parazăpezi în calea vînturilor. Zăpada trebuie să se aștearnă uniform pe tot solul. In felul acesta pămîntul va primi mai multă apă. Astea sînt lucruri de început. Pînă s-or „număra bobocii" mai e vreme. Dar și noi avem multe de făcut. Mai întîi de toate, trebuie să învățăm. Asta e problema numărul 1 a echipei noastre pe tot timpul iernii. Cu sprijinul organizației U.T.M. au fost înscriși la cercul agrotehnic, pe bază de cereri, toți tinerii din echipă.

tineret
Așa cum s-a stabilit într-o a- dunare generală, comitetul U.T.M. va analiza periodic felul cum învață tinerii, cum își însușesc ei cele predate la lecții. Eu personal voi informa comitetul U.T.M. despre felul cum se pregătește și răspunde fiecare tînăr din echipă. Asta n-o fac singur, ci cu întreaga echipă. Cum?discutăm după frecare lecție, ășa ne putem da maiNe sfătuim,bino

seama cine învață bine și cine nu. Dacă nu știe îl ajutăm. Am mai propus să invităm în mijlocul nostru și cîțiva specialiști, care să ne vorbească despre metodele noi în cultura porumbului. Deci pe tot timpul iernii — învățătura. Și asta cu multă sîrgu- ință.Iată însă ce și-a propus echipa noastră să facă în primăvară și vară. încă în mustul zăpezii noi vom împrăștia pe fiecare hectar cîte 200 kg de superfosfați, așa cum a stabilit conducerea gospodăriei. Dacă va fi nevoie, pe unele parcele vom da mai mult. O să studiem și asta. Cu

La sfatul popular al comu
nei Călugăru, din raionul Dră- 
gănești Vlașca e liniște. Seara 
care s-a lăsat aprinzînd la fe
restre puzderie de licurici, 
pune reflexe de aramă pe 
chipul statuar al bărbatului 
care stă la geam, în biroul 
referentului cu starea civilă, 
și privește visător afară.

— Tovarășul Mircea Alexan
dru ?

— In persoană !
— Directorul căminului cul

tural ?
— Exact. Cu ce vă pot fi de 

folos ?
— Cu un Ia o in

o clipă te 
că nu ne în-

Firiisifm.

— .Vsmai sri: • Bucuros Să 
tuzrm..

— Cum stați cu pregătirile 
de iarnă ?

— Foarte bine.
— Adică ?
— Adică : un butoi cu cinci

zeci de verze puse la murat, 
două sute de gogoșari la bor
cane, patruzeci de sticle cu 
bulion, o sută de kilograme 
cartofi puși la adăpost. în piv
niță...

— Stai, stai, 
rog... Mi se pare 
țelegem. între
barea noastră 
se referă la 
măsurile ce au 
fost luat la că
minul cultural 
pentru desfășurarea unui pro
gram bogat, lucru de care și 
dumneata răspunzi în calitate 
de director al căminului. Mai 
precis, ce măsuri ați luat pen
tru asigurarea activității pe 
timp de iarnă ?

— Care activitate ?
— A căminului cultural. 

Pentru că, presupunem, exis
tă o activitate la căminul cul
tural, nu ?

— Păi, cum să zic... ca să 
fiu sincer, nu prea există. 
Adică, ce mai. nu există de
loc...

— Și care-i cauza ?
— Cauza e că a dispărut.
— A... dispărut ?...
— Da. Un moment de nea

tenție din partea noastră și 
gata, a dispărut. Nimeni nu 
mai știe pe unde o mai fi...

— Nu înțeleg, v-a dispărut 
activitatea ?

—Nu... adică, da... adică, de 
fapt înseamnă același lucru. 
Adevărul este că ne-a dispă
rut aparatul de radio...

— Asta e neplăcut... Cum 
s-a întîmplat ?

— Mister... Nimeni nu știe 
nimic pe la cine s-o fi aflînd 
acum. Principalul este însă că, 
nemaiavînd aparat, nici audi
țiile la radio nu s-au mai 
putut ține. Neexistînd audiții 
la radio, n-a mai existat acti
vitate la cămin...

— Bine, dar celelalte forme: 
brigada de agitație, cor, dan
suri, teatru ?

— Teatru ? Cor ? Brigadă ? 
Ah ce cuvinte frumoase ! Dar 
cu cine mă rog, să organizez 
asemenea activități ?

In regiunea Argeș

Largă acțiune de valorificare 
a terenurilor supuse eroziunii

Numeroase gospodării agri
cole de stat din regiunea Ar
geș au recoltat în toamna a- 
ceasta primul rod de pe tere
nurile erodate, care au fost a- 
menajate și plantate cu pomi 
fructiferi și viță de vie.

Acțiunea de valorificare a 
terenurilor supuse eroziunii 
solului a luat o mare amploare 
în regiunea Argeș. Pe dealu
rile Muscelului, în bazinele 
pomicole Argeșel, Topolog, O- 
lănești, Rîul Doamnei, în pod
goriile Drăgășani, Leordeni, 
Stefănești au fost valorificate 
pînă acum aproape 26.000 de

ajutorul mecanizatorilor, tinerii din echipă vor menține terenul curat pînă la însămîn- țări. De aici încolo va începe munca. Forțele echipei vor fi împărțite pe lucrări, după importanța fiecăreia. Ne vom sfătui zilnic cu brigadierul, cu inginerul, vom cere sprijinul organizației U.T.M. la nevoie. Pe semănători vor lucra acei tineri care în timpul iernii au obținut cele mai bune calificative la învățământul agrotehnic. Prima prașilă va fi efectuată cînd porumbul va avea 2—3 frunze. La două săptămîni după aceea se va face încă o prașilă mecanică. Membrii echipei vor intra a- poi cu sapele printre rînduri pentru a afîna terenul. In lanul de porumb al echipei nu vom lăsa să scoată capul nici un fir de buruiană. Alte pra- șile manuale vom face după căderea ploilor, de cîte ori va fi nevoie. Calitatea bună a lucrărilor va sta permanent în atenția echipei. Vom organiza în echipă un control sever, în această privință. Toate prașilele vor fi făcute cu multă atenție. La fiecare prașilă noi vom lăsa pe rînd a- cele plante care sînt mai viguroase, în așa fel ca să a- vem la fiecare hectar circa 40.000 de fire. Ne-am gîndit și la alte lucrări. Cu ajutorul inginerului agronom, vom face polenizarea suplimentară pe întreaga suprafață de 30 de hectare. La cules echipa își va mobiliza toate forțele, pentru ca porumbul să ajungă în cel mai scurt timp în hambare, bineînțeles cu grijă, ca umiditatea lui să fie cît mai scăzută.
ION BADUȚA șef de echipă de tineret 

G.A.C. Baba Ana, regiunea 
Ploiești

— Cu tineretul din comună.
— Tineretul ? Care tineret ? 

Unde-i, nu văd nici un tineret. 
Stau zile întregi la cămin, sin
gur, singur ca un cuc, și nu 
calcă pe acolo picior de tînăr.— Dar secretarul organiza
ției U.T.M. ce spune ?

— Nu știu, că nu l-am în
trebat.

La sediul comitetului 
U. T. M., tovarășul Mihai 
Marian, secretarul organi
zației U.T.M.. zimbește nos
talgic. mîngîind cu podul 
palmei cîteva foi de hîrtie ca
ligrafiate îngrijit. Pe prima 
filă se poate vedea scris cu• prav nr vrv-— Ați indus acolo fi contri
buția tineretului la activitatea 
cultural-artistică ?

Surîsul nostalgic i se stinge 
brusc de pe buze și între 
sprîncene i se ivește o cută 
severă.

— Ați spus „activitate cul
tural-artistică" ?

— Da, de ce te miri ?
— Pentru că e o expresie 

pe care n-am mai auzit-o de 
mult. Mai precis, de cînd ne-a 
dispărut aparatul de radio

la cămin, 
orice caz, 
momentul 
față nu există 
la Călugăru 

de activitate 
cultural. Si a- 

cum putem

de
In
în
de

Ofleozd
oamenii

nu-l sprijin.

o

nici un fel 
la căminul 
tund, spuneți, 
noi participa la ceva care nu 
există ?

— Directorul spune că nu 
vreți să-l sprijiniți...

Cuta severă dintre sprînce- 
ne a dispărut și pe fața secre
tarului s-a așternut o expresie 
de profundă mâhnire, 
cu obidă:

— Eh, ce ți-e și cu 
ăștia lipsiți de spirit auto cri' 
tic! Auzi, cică 
Și noi care de luni de zile 
așteptăm să ne mobilizeze !...

- Si?
— Asta e ; așteptăm...
— N-ați încercat să alcătuiți 

> brigadă, să. inițiali organi- 
area unui spectacol ?

— Dacă nu ne-a mobilizat... 
Parcă noi n-am fi fost dor
nici să participăm la o ser
bare, să ne distrăm la o reu
niune ori la o șezătoare dumi
nicală, să ne verificăm cunoș
tințele la un concurs „Cine 
știe, cîștigă", ori să ascultăm 
o conferință...

Sprijinit în coate pe perva
zul ferestrei deschise, secreta
rul se uită la cerul mohorît 
al nopții de noiembrie. însă 
de acolo nu se văd căzînd 
nici festivaluri artistice, nici 
seri de dans, nici șezători li
terare. Si iarna se află pe 
undeva prin apropiere.

La o altă fereastră, directo
rul căminului cultural priveș
te și el. Privește și... așteaptă.

Ah, dacă ar fi aparatul de 
radio... ION MACARIE

hectare de către unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
în toamna aceasta și în primă
vară urmează să se mai plan
teze încă aproape 900 de hec
tare de viță de vie și pomi 
fructiferi pe astfel de terenuri. 
Cele mai mari suprafețe ero
date au fost puse în valoare de către colectiviștii din Le- 
rești, Malul cu Flori. Olănești, 
de întovărășiții din ’ Călimă- 
nești, Oiești, Albești, de către 
gospodăriile agricole de stat 
din Clucereasa, Galicea, Drăe 
gășani, Leordeni etc.



VUȚĂ DE ORGANIZARE

CINE SÎNT
NOII UTEMIȘTI

n anul nizația U.T.M. acesta, orga- de bază din gospo- agricolă co- „6 Martie”, i Scorțaru Vechi, raionul Brăila, a primit în rîndurile sale aproape 80 de tineri colectiviști, fruntași în munca de obținere a unor recolte sporite, de creștere a animalelor, care și-au dovedit atașamentul față de gospodăria agricolă colectivă, care desfășoară activitate obștească în comună.Numărul mare de tineri care au cerut să devină membri ai organizației noastre revoluționare dovedește prestigiul de care se bucură U.T.M. în rîndurile tinerilor colectiviști. Dar el este și dovada largii munci politice desfășurate de organizația de bază U.T.M. printre tinerii colectiviști pentru educarea lor, pentru atragerea lor în rîndurile U.T.M. Și din acest punct de vedere în a- ceastă organizație de bază există o experiență care merită să fie cunoscută. Organizind adunări generale deschise, antrenînd întregul tineret la activitățile patriotice, cultural-educative, organizația de bază U.T.M. din gospodărie a reușit să popularizeze îrt rîndurile tinerilor colectiviști politica partidului nostru, scopul Uniunii Tineretului Muncitor, mobilizîndu-i la înfăptuirea sarcinilor care stăteau în fața organizației de bază U.T.M. încă înainte de a deveni uîemiști, tinerii au fost ajutați și mobilizați de organizația U.T.M. să-și îndeplinească bine sarcinile lor în producție, să învețe, să se comporte ca oameni înaintați în toate împrejurările vieții.Cine sînt tinerii care au devenit în anul acesta utemiști ? In urmă cu citeva luni a fost primit în U.T.M. Ene Dumitru, fierar din tată în fiu. Pentru conștiinciozitatea și priceperea sa, cu toată vîrjta-i tînără, conducerea gospodăriei i-a încredințat munca de răspundere de șef de atelier. Urmînd sfaturile pe care i le-au dat utemiștii în adunarea care a hotărî! primirea sa în U.T.M., tovarășul Ene Dumitru s-a înscris în cercul de studiere a Statutului U.T.M., este nelipsit de la toate acțiunile întreprinse de organizație.Intr-o adunare generală a organizației U.T.M. d in brigada nr. 3 au fost primiți în U.T.M. tinerii Radu S*o «eseu și la*-e Vz reanu,

îectivă comuna

înapoierea 
din R. P. Polonă 

a delegafiei Uniunii 
Tineretului MuncitorDuminică s-a înapoiat în Capitală, venind de la Varșovia, delegația Uniunii Tineretului Muncitor, condusă de tovarășul Nicolae Roman, secretar al C.C. al U.T.M, care a 

făcut o vizită in R P Polonă Ia invitația Uniunii Tineretului Socialist Polonez. La aeroport delegația a fast întâmpinată de membri ai biroului și activiști ai C.C. al U.T.M.

ambii membri ai echipei de tineret. Echipa de tinerel, fruntașă pe gospodărie in anul trecut, datorită muncii desfășurate s-a situat și anul acesta printre echipele fruntașe din gospodărie, care au obținut sporuri însemnate de recoltă la principalele culturi. Pen. tru obținerea acestor rezultate au muncit toți tinerii. Radu Sfoinescu și Jane Vizireanu, ca conductori de atelaje, și-au adus o bună contribuție la obținerea frumoaselor rezultate ale echipei. Dar utemiștii nu s-au îngrijit numai de felul în care munceau cei doi băieți ; i-au ajutat să studieze Statutul U.T.M., să-și însușească prevederile sale, i-au îndemnat să citească cu regularitate ziarele, să studieze documentele de partid.Una dintre cele mai bune cursante la cercul agrozootehnic a fost tînăra Ioana Danciu. Pregă- tindu-se să intre în rîndurile U.T.M. Ioana Danciu a aflat că pe un utemist trebuie să-l caracterizeze dorința de a învăța, de a-și însuși tot ce e nou în domeniul său de activitate. De aceea a învățat cu perseverență străduin- du-se să aplice în practica muncii de fiecare zi cele învățate la cerc. La adunarea de primire în U.T.M. utemiștii au apreciat pasiunea ei pentru învățătură, reco- mandîndu-i să se preocupe cu aceeași dragoste și de studiul po. litic, de ridicarea cultural.Cînd conducerea apelat la tineret să sectorul zootehnic, pentru dezvoltarea lui, Angheluță Stanciu s-a oferit să învețe frumoasa meserie de crescător de animale. Insușin- du-și experiența celor mai bum îngrijitori, urmînd cu regularitate cursurile cercului zootehnic, Angheluță a obținut cel mai mare spor de greutate la cei 28 de viței pe care i-a avut în grijă.Angheluță Stanciu a devenit ufe- mist și de atunci, cu ajutorul organizației U.T.M., el se străduiește să obțină rezultate și mai frumoase în muncă, să-și ridice nivelul politic și ideologic. Anul acesta el va învăța în cercul de studiere a Statutului U.T.M.Dar despre toți în U.T.M. se pot asemănătoare.Ei se străduiesc nească bine sarcinii au in gospodărie, manifestă mu t m*e-es pentru însușirea cunoștințelor agrozootehnice, se preocupă de ridicarea nivelului lor po. lit c, sH nel ps ri de ia act.vrtă- j»!e ed jca- . e ; -r-epr nse de orga* za- a U.TAAC ne s’nt t nerii care au lărgit r îndur.' e organizației U.T.M. din gospodăria agricolă colectivă din comuna Scorțaru Vechi ? Sînt tineri colectiviști care-și iubesc gospodăria, care doresc să-și a- ducă o contribuție mereu mai bună la înflorirea ei. Ei au intrat în U.T.M. convinși că în rîndurile sale vor fi ajutați să devină oa- men- cu im larg orizont politic și curiural așa exm se cere fiecărui constructor al soc a -smu ui.

nivelului eigospodăriei a muncească în

tinerii primițispune lucrurisă-și îndepli-le pe care le

MARIETTA VIDRAȘCU

• în Capitală a sosit baritonul Pavel Lisițian, solist al Teatrului Mare din Moscova, artist al poporului al U.R.S.S., care își va da concursul în mai multe spectacole cu operele „Faust” și „Evgheni Oneghin", pe scenele teatrelor de operă din București și Cluj.• Filarmonica de Stat „Banatul” a dat sîmbătă și duminică în sala „Maxim Gorki” din Timișoara două concerte simfonice extraordinare cu concursul pianistului francez Jean Boguet. Concertele, dirijate de George Vintilă, au cuprins în program Tarantela pentru orchestră de coarde de Alfonso Castaldi, Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră de Brahms, solist pianistul Jean Boguet.în clasa a VHI-a J a Școlii medii ni. 18 se pregătește un nou număr al gazetei d® pereteFoto : O. PLECAN
(Urmare din pag. l-a) planul cu 26 la sută și au realizat pînă în prezent importante economii de materiale de construcție, iar la școală se numără printre elevii fruntași. Conștiința importantului eveniment pe care-1 vor trăi în curînd i-a determinat să-și sporească eforturile pentru a obține rezultate și mai bune în muncă, pentru a fi demni de titlul de cetățeni majori ai țării.
„Majoratul O 

sărbătoare pentru 
toți tinerii din 
satul nostru*Ne răspunde tovarășul GHEORGHE POPUȘOI. secretarul comitetului U.T.M. pe comună •- - Prima sărbătorire a majoratului a avut loc în comuna noastră în decembrie, anul trecut. Tinerii colectiviști și întovărășiți din Cristești au îndrăgit de la bun început a- ceastă inițiativă, le-a mers la inimă cum se spune. Așa se explică cum anul acesta cei 32 de tineri care au împlinit sau împlinesc 18 ani, au răspuns cu entuziasm tuturor Chemărilor comitetului U.T.M. in acțiunile întreprinse pentru sărbătorirea majoratului. Noi vrem să facem din a-

Vedere parțială a instalației de cracare termică de la Rafinăria Dărmănești.Foto : AGERPRES„Zilele filmului francez"Luni seara a sosit în Capitală delegația de cineaști francezi care va participa la „Zilele filmului francez*, organizate in cadrul schimburilor culturale dintre R.P. Ro- mînă și Franța.Din delegație fac parte: Francois Cha vane, Jean Nerv și Jerome Brierre. din partea Unifrance Film. Samy Halfon, producător de filme, precum și actorii Jean Marais. Odile Versois și Genevieve Cluny.Pe aeroportul Băneasa. oaspeții au fost întâmpinați de reprezentanți ai Ministerului Invățămîntului și Culturii, de cineaști.Au fost Legaț’.ei rești. de față membri aiFranței la Bucu-
*filmului francez', .Zileleprogramează în sala cinematografului Patria, începind de marți, filmele : „Prințesa de Cleves”, „Tot aurul din lume”, „Austerlitz", „Cele 400 de lovituri”, „O absență atât de îndelungată", „Călătorie în balon* și „Jocurile dragostei*. De asemenea vor fi prezentate o serie de filme de scurt metraj. I
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„Protecția pădurilor"Pădurile reprezintă una din cele mai importante bogății ale țării noastre. Pe lingă faptul că sint izvoare de materie primă pentru o mare varietate de produse din a- proape toate ramurile de activitate ale economiei naționale, pădurile joacă un rol de seamă și prin protecția solului contra eroziunilor, apărarea culturilor agricole contra efectelor factorilor climatici nefavorabili, protecția centrelor industriale și a stațiunilor balneo-climaterice.Subliniind deosebita importanță pe care o au pădurile în economia țării noastre, lucrarea dr. ing. Ene I. Mircea apărută în Editura Agrosilvică reușește să prezinte ansamblul problemelor ridicate de protecția pădurilor.De-a lungul a peste 350 de
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pagini, autorul studiază facto, rii sau cauzele care produc vătămări arborilor și arbo- retelor, condițiile în care iau naștere aceste vătămări, felul și gravitatea acestora, precum și mijloacele de prevenirea lor.Interesant este acel capitol al lucrării care prezintă tehnica și organizarea lucrărilor de protecție a pădurilor în ceea ce privește măsurile preventive, măsurile de combatere, cuprinzînd metodele mecanice. chimice, biologica și silvotehnice.Bazindu-se pe cele mai noi cuceriri ele științei și tehnicii, însoțite de un număr mare de ilustrații explicative, lucrat șa este de un real folos lucrăturilor din domeniu! silvicul turtiși In special elevilor școlilor tehnice de maiștri silvicultori.
P. TR ALAN

în curînd pe ecrane
Ce vom vedea în curînd pe 

ecrane ?
Pentru a răspunde la aceas

tă întrebare am făcut o vizită 
la Direcția rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor, în 
laboratoare, la secțiile de pro
gramare, de relații internațio
nale etc. Am aflat că după 
prezentarea filmului rominesc „Cind primăvara e fierbinte”, 
vor fi aduse pe ecranele noas
tre o serie de noi producții ale 
studiourilor cinematografice 
din străinătate. Din Uniunea 
Sovietică ne-au sosit citeva fil
me care se vor bucura de o 
caldă apreciere în rindul spec
tatorilor.

Povestea dramatică a Olgăi 
Duhneva și a lui Feodor Pa
lia, doi feroviari sovietici, care 
caută de 16 ani să se regăseas
că. ne-o face cunoscută filmul „Mecanicul conducea trenul”. După cunoscuta povestire „Cazacii” de Lev Tolstoi, studioul 
„Mosfilm" a realizat un mo
numental film in care ii vom 
reintilni pe actorii Leonid Gu
banov, Boris Andreev și Zinai
da Kirienko. Un film tineresc 
care ridică importante proble
me etice este noua producție 
a studioului „Lenfilm" — „Te iubesc, viață”. Acțiunea filmu
lui „Defileul’, care 
curînd. se petrece 
noastre la poalele 
Tian-Șan.

Filmul „întâlnire . este o reușită comedie reali-

ra rula in in zilele munțilorpe cablu”

zată de studioul Jdax-.-i Gor
ki" din Moscova. Cadrul fil
mului îl constituie grandioa
sele construcții care schimbă 
astăzi fața Siberiei. Alte întâmplări din Siberia ne relatează filmul sovietic „Flăcări în taiga” — o producție a stu
dioului Mosnaucifilm care ne 
va înfățișa prima campanie a 
cunoscutului explorator, călă
tor și scriitor rus V. K. Arse
niev in ținutul Usuriisk, cind 
s-a împrietenit cu iscusitul vi
nilor nanaian din regiunea A- 
murului, Dersu Uzala.

Din Gruzia ne-a sosit filmul „Poveste despre o fată”, inspirat din viața tineretului sovie
tic. Vom viziona în curînd și 
coproducția sovieto-germană „Cinci zile și cinci nopți*, care e axată pe un fapt binecunos
cut în întreaga lume : salvarea 
de către Armata Sovietică a 
tablourilor renumitelor galerii 
de artă din Dresda.

Studiourile DEFA din R. D. 
Germană prezintă pe ecranele 
romînești cîteva din reușitele 
sale filme : „Doctorul din Bot- henow” (care dezvăluie cîteva 
mOmente sugestive din viața 
fostului lăcătuș Harry Bren
ner, ajuns un medic apreciat), „Castelul din basme” (o inte
resantă îmbinare intre elementele fantasticului și ale reali
tății) și „Cazul Gleiwitz”. După comedia cinematografi
că „Oameni pe gheațâ“ vom 
avea prilejul să vizionăm noi

In preajma sărbătorii majoratuluicest eveniment o sărbătoare la care să participe Întreg satul. In scopul acesta a început din vreme pregătirea unor bogate programe artistice. Toate formațiile artistice care activează în cadrul căminului cultural își vor da concursul. Și toți tinerii care vor fi sărbătoriți iau parte la acest program.Totodată, pentru ca toți tinerii să înțeleagă mai bine importanța acestui eveniment din viața lor, colectivul de conferențiari, condus de învățătoarea Alexandrina Ște- fănescu, a ținut în fața tinerilor o serie de conferințe despre drepturile și îndatoririle cetățenilor patriei noastre. De asemenea, tinerilor li ș-a vorbit despre viața grea din trecut a țăranilor din Cristești (centru important al răscoalei țăranilor din 1907), despre marile transformări petrecute în sat în anii regimului democrat - popular, despre minunatul viitor deschis de agricultura socialistă. în curînd, la căminul

cultural într-un cadru festiv, vom trăi bucuria primirii în rindul nostru a noilor cetățeni majori, a celor 32 tineri colectiviști și întovărășiți din comuna noastră.
„Mâi e timpTovarășul MIHAI LUPU, secretarul. comitetului U.T.M. pe comună, e surprins de întrebare, care-1 pune în vădită încurcătură:— Nu-i vorba, sînt și la noi vreo 15 tineri care au împlinit anul acesta 18 ani. Dar încă n-am organizat nici o activitate în vederea sărbătoririi majoratului. Ne-am gîn- dit că pentru asta mai avem timp. Pînă la sfirșitul anului doar este...

★Cele citeva răspunsuri Ia întrebarea pusă sînt edificatoare. în regiunea Iași pregătirile în vederea sărbătoririi majoratului sînt în toi. Comitetele U.T.M. din întreprinderi, instituții și comune,

după indicațiile primite din partea comitetului regional U.T.M., au organizat o serie de acțiuni menite să facă din acest eveniment did viața miilor de tineri care anul a- cesta vor intra în rîndul cetățenilor majori ai patriei, o adevărată sărbătoare, un minunat prilej, cu ocazia căruia să-și poată arăta recunoștința față de partid pentru viața nouă, cu mari perspective în viitor, pe care o trăiesc astăzi. Dar nu pot fi trecute cu vederea unele lipsuri care mai există încă în pregătirea a- cestei sărbătoriri. E evident că tinerii care urmează Să-și sărbătorească majoratul ar fi putut să fie antrenați în acțiuni și ‘ mai interesante, și mai educative. De pildă, s-ar fi putut organiza vizite în colectiv la muzee, la locurile istorice care vorbesc de lupta și viața muncitorilor în anii grei ai exploatării capitaliste, în felul acesta, în sprijinul conferințelor și întâlnirilor

dintre tineri și muncitorii mai vîrstnici, evocarea trecutului, comparația cu prezentul, ar fi fost completate de un material concret, lucru din care tinerii ar fi avut mult de cîștigat. De asemenea, unele comitete U.T.M. (cazul celui din comuna Po- pricani), încă nu au inițiat nici un fel de pregătiri în vederea întâmpinării acestui eveniment considerînd că „mai e timp destul pentru așa ceva". E necesar ca în timpul care a mai rămas Comitetul regional U.T.M. Iași să ia măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea desfășurată în vederea sărbătoririi majoratului să fie cit mai bogată, cit mai interesantă, iar acolo unde s-a rămas in urmă să fie luate măsuri operative. Este o datorie ca pînă la sfîrșitul acestui an. toți tinerii din regiunea Iași care au împlinit sau vor împlini vîrsta de 18 ani să-și sărbătorească majoratul în așa fel, îneît să fie pe deplin conștienți de importanța și semnificația acestui eveniment din viața lor, să fie pe deplin edificați asupra drepturilor și datoriilor ce decurg din această nouă calitate, de cetățean major al patriei noastre, să-și aducă un aport și mai substanțial la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.

filme cehe; ..dnxecu! întrerupt”, „Copilul trupei* și „Sosește circul”. Ultimul es:e realizat de cineaștii cehi care 
au însoțit circul cehoslovac de 
stat în turneul din țările A- «iei (Japonia, Birmania și India).

Cinematografia progresistă 
franceză va fi prezentă pe 
ecranele romînești prin citeva 
filme. Amintim in primul rind 
filmul „Sentința*, care a fost 
distins cu Diploma Juriului 
festivalului international de la 
Moscova — 1959. In rolurile 
principale ii vom revedea pe 
apreciații actori Marina Vlady 
și Robert Hossein. Acțiunea a- 
cestui film antifascist se pe
trece intr-un orășel din Nor- 
mandia, la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondiaL „Cele 400 de lovituri* — film fran
cez distins cu premiul pentru 
regie la Festivalul internațio
nal al Filmului de la Cannes — 1959, ra fi de asemenea pre
zentat in curînd spectatorilor. 
Acest film realizat de tânărul regizor Francois Truffant înfă
țișează aspecte concludente 
din viața tinerei generații 
franceze. O distribuție de ar
tiști celebri, printre care Vitto
rio de Sica, Jean Marais, Geor
ges Marchal, Elvira Popesco, 
Zesile Caron, Michel Simon, 
Pierre Mondy, ș.a. susține co
producția franco — italiană „Austerlitz* realizată de Abel 
Gance și Roger Ricebe.

Despre adolescentul Luisito 
ne povestește noua producție 
a studiourilor „Vîrsta dificilă” regia Leopoldo Torres Rios). 
După romanul lui Don Ramon 
del Valle-Inclân, renumitul ci
neast progresist spaniol J. A. 
Bardem a realizat filmul „Sonate". Deși acțiunea se pe
trece în secolul al XIX-lea în 
munții Spaniei și apoi în Me
xic, filmul infierează dictatura 
fascistă din Spania de astăzi. 
Rolul principal al acestei co
producții hispano-mexicane 
este interpretat de cunoscuta 
artistă Maria Felix.

Iată o trecere succintă în re
vistă a cîtorva din filmele vii
torului apropiat.AL. MARINOIU —e—

SPECTACOLE

„Cartea maistrului 
constructor"Citeva probleme în legătură cu rolul maistrului de șantier in construcție, documentația, planiiicarea și organizarea muncii maistrului constructor, organizarea șantierelor, executarea lucrărilor de construcție — iată problemele dezbătute in „Cartea maistrului constructor-’ a inginerilor Nicolae Rotaru. Enache Sfetcu. Ion Albu.Lucrarea apărută zilele trecute in Editura Tehnică, cuprinde tot ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice din cadrul activității șantierelor de construcții.Adres!ndu-se In mod direct maiștrilor constructori, interesanta lucrare tehnică poate fi in același timp consultată cu mare iolos de tehnicienii, constructorii și de șefii de șantiere.

S. PETRESCU

"Semiconduciorii*Nu ex s'â domeniu al activitifii 
economice în esre să nu se in
troduci o:spor tivele semicono’uc- tes-e. In toa‘e ramurile tehnicii mode-ne. începind de

la cele mai simple montaje 
pentru măsurări, semnalizare, reglare sau comandă, pînă la echipamente complexe, capabile să asigure camanda automată a unor întregi procese industriale, aparate care produc frig sau înmagazinează energie magnetică, dispo
zitive care preschimbă în lu
mină radîafii invizibile pentru o- chiul omenesc, aparate care transformă energia termică }i radiantă 
direct în energie elec'rcă etc. — toate sînt de neconceput fără uti
lizarea semiconductorilor.Despre acești semiconductor'/ si 
nemărginitele perspective care se deschid în fata lor ne vorbește 
lucrarea „Semiconductorii" de 
Cristian Consîanfinescu, recent 
apărută în colecția S R.S.C. Broșura înlesnește cititorilor cunoașterea „miraculoaselor” proprietăți 
ale semiconductorilor și rolul Iar 
din ce în ce mai important In in
dustria țării noastre, înfăjișînd pe 
larg aplicațiile semiconductorilor in știință și in producția mărfuri
lor de larg consum.

Prin bogatul material documen
tar, lucrarea lui Cristian Constanti- 
nescu răspunde dorinței, pe de- p i justificate, a maselor largi 
de cititor, de a cunoaște ciieva 
din multiplele calități ale semi- 
co-ductorilor.

A. NICHTTA

Ședință ia Âcadem a R.P. Romîne cu prilejul 
împlinirii a 25G de ani de ia nașterea 

marelui savant rus M. V. Lomonosov

argentiniene 
(scenariul și

La începutul secolului; Volga. Cazacii : rulează la cinematografele Gh. Doja și Don- ca Simo. Doctorul Bothenow : 8 Martie, Flacăra. Nu te lăsa niciodată: rulează la cinematografele Patria, I. C. Frimu, înfrățirea între popoare și Miorița, Ultimul meu tango : rulează la cinematografele Republica, 23 August și Libertății. Oameni pe gheață : rulează la cinematografele Maghe- ru, Elena Pavel, V. Roită și B. Delavrancea. Omul cudouă fețe (cinemascop) : rulează la cinematograful Lumina. Don Giovanni : rulează la cinematograful M. Gorki. Vint de libertate: Central, Unirea, Al. Sahia (cinemascop), N. Băilcescu. Carmen de la Ronda : Victoria, Evdochia : Tineretului. Clinele din mlaștină : rulează la cinematograful Timpuri noi. Compresorul și vioara — Universiada: 13 Septembrie (dimineața). învierea : 30 Decembrie, 13 Septembrie (după-amiază). Două vieți (ambele serii) : Cultural, M. Eminescu. Revista Visurilor : rulează la cinematograful Al. Popov. Cerul Balticei (ambele serii) : Grivita, Cer senin : C-tin David, Drumul serii. Pe urinele braconierului : Arta, Bufonul Regelui: rulează la cinematograful Ț. Vladimirescu. Alba Regia: Munca. Pînze purpurii (cinemascop) : Popular. Umbre albe : Moșilor. Băieții noștri : 16 Februarie. Batalionul Negru: rulează la cinematograful Ilie Pintilie. Spectatori în ofsaid : 8 Mai. Genevieve : Floreasca. Raidul Vărgat: rulează la cinematograful G. Coșbuc. Piticul vrăjitor : rulează la cinematograful G. Bacovia. Cerasella : rulează la cinematograful Olga Bancic. Vikingii : rulează la cinematograful A. Vlaicu. Escrocii : rulează la cinematograful I. L. Caragiale.

Luni a avut loc în aula A- cademiei R. P. Romine o ședință cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la nașterea marelui savant rus M. V. Lomonosov.La ședință au luat parte a- cademicieni, cercetători științifici, cadre didactice din în- vățămîntul superior și alți oameni de știință și cultură.A fost de față D. K. Zvonkov, prim-secretar al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Ședința a fost deschisă de către acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, care a relevat însemnătatea operei științifice și culturale a eminentului savant rus.Acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, ministrul Invățămîn- tului și Culturii, a expus o comunicare despre viața și activitatea lui M. V. Lomonosov în domeniul științelor naturii. Vorbitorul a scos în evidență personalitatea multilaterală a

genialului savant — enciclopedist, profund și original gîndi- tor materialist Ideia de dezvoltare, de evoluție în natură, a spus vorbitorul, constituie una din trăsăturile caracteristice ale orientării gîndirii științifice a lui Lomonosov. Cea mai însemnată creație a lui Lomonosov în domeniul științelor fizice constă în descoperirea legii universale a conservării materiei și a mișcării.Subliniind în încheiere strălucitele victorii ale științei și tehnicii sovietice, vorbitorul a arătat că în aceste epocs’e succese se recunosc trăsături ale celor mai nobile tradiții transmise de Lomonosov, care au devenit tradiții ale glorioasei științe sovietice.Acad. Al. Rosetti a prezentat comunicarea „M. V. Lomonosov umanist”, în care a subliniat contribuția lui M. V. Lomonosov la crearea și dezvoltarea limbii literare ruse și a mișcării iluministe în Rusia.
A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
Organ teoretic și politic al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romin
Nr. 11. NOIEMBRIE 1961SUMAR

Mesajul de salut adre
sat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de Comite
tul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, Consi
liul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii 
Populare Romîne.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
solemnitatea decorării sale 
cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naș
tere.VASILE RUS : Caracte
rul creator al marxism-le- 
ninismului.EMIL DOBRESCU : Baza 
tehnică-materială a comu
nismului.I. RĂDUȚIU, ȘT. ȘTE- FĂNESCU: O însemnată 
realizare a istoriografiei 
marxiste din țara noastră.I. CHIRCULESCU, S. SO- MEȘAN : Gospodăriile a- 
gricole de stat — pirghie 
importantă în dezvoltarea 
agriculturii socialiste.IACOB ADAM : Coexis
tența pașnică — linia ge
nerală în politica externă 
a statelor socialiste.

PAUL CORNEA : Con
cepția despre lume și sen
sul activității creatoare a 
lui Vasile Alecsandri.I. BULBOREA: Mono
polurile capitaliste, forță 
ostilă popoarelor și păcii.

CRITICA
ȘI BIBLIOGRAFIEAURELIAN TACHE : O- 

poziția dintre știință și reli
gie în lumina materialismu
lui marxist.GEORGE BALAN, PETRE BRINCUȘ : Revista 
„Muzica” și contribuția ei 
la dezbaterea problemelor 
creației muzicale.

NOTESION BUJOR Rolul or
ganizator al ziarului și 
eficacitatea lui în viața 
economică.

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
In legătură cu articolele . 

„Cercetarea științifică în 
agricultură”, „Sarcini noi, 
cerințe sporite !”, „Tirajele și destinația culturală a 
cărții".

Fabrica de Zahăr „ȘIRETUL" din Buceeea, raionul Botoșani, regiunea Suceava
angajează *.— Ingineri mecanici— Ingineri electromecanici— Ingineri energetici specializați la centrale termoelectrice— Ingineri chimiști— Maiștri mecanici— Maiștri electricieni— Maiștri termoenerge- ticiCei interesați se pot adresa Ia sediul fabricii în orice zi personal sau prin telefon.Se asigură condiții de cazare, iar remunerarea în condițiile H.C.M. 1053/1960.



Numai pe calea socialismului 
și comunismului omul muncii

va dobîndi libertatea și fericirea"
Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov

la Tașkent

N. S. Hrușciov 
este gata 

să-l primească 
pe președintele 

finlandeiHELSINKI 19 (Agerpres). TASS. La 19 noiembrie a fost dat publicității la Helsinki un comunicat oficial în care se spune :Ambasadorul U.R.S.S. în Finlanda, A. V. Zaharov, l-a vizitat pe ministrul Afacerilor Externe, A. Karialainen, și în numele guvernului Uniunii Sovietice a comunicat că președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, este gafa să-l primească pe președintele Finlandei, Urho Kekkonen, la Novosibirsk, la 24 noiembrie.- •-
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite: Ziarul „Pravda" a 

publicat cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., rostită la 16 noiembrie 
la Tașkent, la Consfătuirea lucrătorilor din agricultura Uzbekisfanului, 
regiunilor sudice ale Kazahsfanului, Tadjikistanului, Turkmeniei, Kir
ghizia! șf Azerbaidjanului.

Fiecare națiune socialistă, spus primul secretar al C.C.
Nikița Hrușciov a declarat că noul Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice este „un uriaș pol magnetic, care atrage milioane de inimi omenești".„Popoarele lumii își dau tot mai rnuilt seama că numai în lupta împotriva imperialismului, numai pe calea socialismului și comunismului, omul muncii va dobîndi libertatea și fericirea", a spus N.S. Hrușciov.Se poate spune cu certitudine, a declarat Hrușciov, că după Congresele al II-lea și al VIII-lea ale partidului, la care au fost adoptate primele două programe ale partidului nostru, elaborate de Lenin, Congresul al XXII-lea este cel mai de seamă eveniment din istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a întregii mișcări comuniste și muncitorești mondiale.„Vor trece ani. vor trece secole, a spus el, dar niciodată omenirea recunoscătoare nu va uita octombrie 1961, Congresul partidului nostru la care, in atmosfera unei mărețe unanimități, a fost aprobat Programul P.C.U.S. — programul construirii comunismului".„Elaborînd cel de-al treilea program leninist al său. partidul a săvîrșit o realizare științifică remarcabilă, a ridicat la un nivel fără precedent teoria creatoare a marxism - leninismului. în noul program este generalizată experiența practică extrem de bogată a partidului și a poporului nostru în lupta pentru triumful ideilor leninismului".Programul nostru, aidoma unui far puternic, luminează calea spre culmile mărețe ale comunismului. Lumina Programului P.C.U.S., lumina istoricului Congres al XXII-lea al partidului va pătrunde în- tr-o măsură tot mai mare în toate colțurile globului pământesc, va însufleți popoarele în lupta împotriva colonialismului și imperialismului, pentru pace, democrație și socialism.Hrușciov a relevat faptul că Programul P.C.U.S. s-a bucurat de o înaltă apreciere și aprobarea unanimă a partidelor comuniste și muncitorești frățești.Amintind că la Congres au asistat reprezentanții a peste 80 de partide comuniste și muncitorești, Hrușciov a declarat : „Acest fapt este, prin sine însuși, de cea mai mare importanță".Se poate spune că în prezent pe planeta noastră nu mai există țară in care să nu fi pătruns ideile nemuritoare ale marxism-Ieninismuiui.De la tribuna Palatului Congreselor din Kremlin, reprezentanții partidelor frățești au denumit cu mîndrie Programul P.C.U.S. manifestul comunist al epocii contemporane. „Da, Programul P.C.U.S. este intr-adevăr manifestul comunist al epocii noastre" — 

a declarat Hrușciov în aplauzele prelungite ale zenți.Noi. a continuat ne-am exprimat noastră recunoștință înalta apreciere dată progra-

și unita-P.C.U.S. deosebită unanimă

celor pre-vorbitorul, profunda pentru

inului nostru de conducătorii partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste. Această aprobare entuziastă a programului nostru constituie mărturia puternicei unități a țărilor socialiste frățești, care pășesc înainte sub steagul leninismului.Primul secretar al C.C al P.C.U.S. a declarat în continuare : Coeziunea tea de monolit ale s-au manifestat cu forță în aprobareaa liniei leniniste, elaborate de Congresul al XX-lea, în condamnarea cultului personalității lui Stalin, în demascarea hotărîtă a participanților la grupul antipartinic — Molotov, Malenkov, Kaganovici și ceilalți renegați care au încercat să abată partidul nostru de pe calea leninistă.Hrușciov a relevat că delegații la Congres, discutînd cele mai importante probleme ale construirii comunismului, simțeau sprijinul întregului partid, al întregului popor sovietic. EI a anunțat că Prezidiul Congresului a primit mii de scrisori și telegrame in care oamenii sprijină din toată inima partidul și Comitetul său Central leninist.Hrușciov a dat citire cî- torva scrisori și telegrame, primite din partea oamenilor sovietici, precum și scrisorii din partea unui muncitor a- merican care declară între altele că „va sosi ziua cînd soarele comunismului va străluci deasupra întregii lumi“.„Gîndurile muncitorului a- merican sînt împărtășite de oamenii muncii din toate țările capitaliste", — a spus Hrușciov.El a consacrat o parte importantă a cuvîntării sale problemelor dezvoltării culturii bumbacului și a spus între altele :„O sarcină concretă, stringentă a dezvoltării culturii bumbacului, o constituie ridicarea productivității la hectar, obținerea în fiecare colhoz și sovhoz a cel puțin 25 chintale de bumbac la hectar".N. S. Hrușciov a vorbit despre caracterul realist al acestei sarcini și a subliniat că în republicile Asiei Centrale și Kazahstan, ca pretutindeni în U.R.S.S., există mulți oameni minunați, lucrători capabili. Ei au fost crescuți de puterea sovietică, de partidul comunist. „Creșterea uriașă a oamenilor este cea mai mare cucerire a noastră, cu care avem tot dreptul să ne mîndrim".în legătură cu aceasta el a subliniat că republicile sovietice din Asia Centrală au o industrie puternică, o agricultură foarte dezvoltată, o cultură socialistă înaintată.Dacă comparăm, de pildă, Uzbekistanul, Tadjikistanul și celelalte republici cu lor de peste hotare spune cu deplin temei publicile sovietice au înainte cu decenii. Poate oare exista un argument mai convingător în favoarea orîndui- rii noastre sovietice, în favoarea ideilor leninismului ?

vecinii putem că reluat-o

aal- P.C.U.S., își aduce contribuția la construcția comunistă. Toate popoarele noastre se bucură în egală măsură de binefacerile socialismului. între toate popoarele sovietice există o deplină egalitate și noi vom continua să întărim și pe viitor, ca bunul cel mai de preț, prietenia popoarelor, colaborarea frățească a națiunilor socialiste.Rezolvarea noilor sarcini în dezvoltarea culturii bumbacului, a spus în continuare N. S. Hrușciov, depinde în primul rînd de cadrele colhoznice și sovhoznice permanente, de priceperea organizațiilor de partid de a alege oameni. Se impune necesitatea întăririi colhozurilor sovhozurilor cu cadre, cu ganizatori cu experiență.Hrușciov a subliniat nou că este necesar să pună capăt sistemului de diu rupt de viață, situației în care tinerii specialiști nu văd uneori producția, ci o studiază numai după manuale, după exponate, după mulaje, după colecții de ierbare. „A- ceasta este o metodă de instruire a cadrelor inadmisibilă în condițiile noastre socialiste".Nikita Hrușciov a spus că mecanizarea reprezintă problema fundamentală a dezvoltării culturii bumbacului. El a subliniat că este necesară mecanizarea completă a muncii de cultivare a bumbacului. Trebuie să se dea dovadă de perseverență, fermitate și să se introducă mașina în producție.. „Numai în a- ceste condiții se poate ridica considerabil muncii și se poate obține bumbac la prețul cel mai scăzut. Practica a demonstrat în mod convingător acest lucru".în prezent, cînd rezolvăm noi sarcini complexe ale construcției comuniste, crește și mai mult importanța principiului cointeresării materiale, în colhozuri este absolut necesar să se organizeze retribuția în funcție de cantitatea și calitatea producției. în sovhozuri este necesar să se introducă pe scară mai largă sistemul de acord și prime, să se stimuleze muncitorii în creșterea producției și îmbunătățirea calității ei, în reducerea prețului de cost.Referindu-se la programul dezvoltării irigațiilor în Uniunea Sovietică, Hrușciov spus că Consiliul de stat elaborează un plan de perspectivă al lucrărilor de irigații.în încheiere N. S. Hrușciov spus :„Țara noastră se află într-un mare avînt. Clasa muncitoare, țărănimea colhoznică, intelectualitatea sovietică au săvîrșit multe fapte mărețe și glorioase. Avem de îndeplinit o muncă uriașă. Programul partidului adoptat de Congresul al XXII-lea a stabilit, în ce privește dezvoltarea economiei noastre, obiective fără seamăn

Sosirea la Moscova 
a ministrului Afacerilor 

Externe al Norvegiei
studenții de la institutul de autotransport din Harkov au construit un nou tip de auto- mobil. în fotografie : după o cursă de probă constructorii examinează mașina.

Aspirațiile poporului 
din Panaman urmă cu cîteva 

zile, la 17 noiembrie, Adunarea Na
țională a statului 
Panama a cerut .în 
unanimitate abrogarea tuturor tratatelor încheiate cu S.U.A. Președintele Republicii, Roberto Chiari, a subliniat că S.U.A. frebuie să recunoască suverani

tatea statului Panama asupra canalului Panama. Parlamentul a a- 
doptat o rezoluție în 13 puncte 
exprimînd cerințele socotite mi
nime ale poporului panamez și 
în primul rînd suveranitatea asu
pra canalului Panama.

Prin forța armelor imperialiștii 
americani, încă din secolul al 
XlX-lea, au acapara* teritoriul ac
tualei Republici Panama (suprafa
ța 74.500 km p, populația peste 
un milion). De atunci, folosind 
cele mai brutale metode inclusiv 
intervenția armată, S.U.A. s-au 
amestecat sistematic în treburile 
interne ale acestei țări.

Panama este o țară cu o economie înapoiată. Agricultura și

Și or-din se stu-

productivitatea

Huligani fasciști în GoaDELHI 20 (Agerpres). — Figura huliganului fascizant din Legiunea străină, cunoscută deja după faptele murdare săvîrșite în Algeria, Congo și Angola, a apărut, de asemenea, în colonia portugheză Goa. situată pe teritoriul Indiei.Sosirea în Goa a unui contingent de mercenari străini — francezi și germani din vest, care au experiență în lupta împotriva mișcării de eliberare națională din Algeria și Congo, a constituit semnalul pentru începerea unor noi represiuni în această colonie portugheză.„Nu se mai mult numărul

restate, scrie „New Age“. Orice locuitor al țării poate fi întemnițat în mod arbitrar. Timp de cîteva zile deținuții sînt molestați necruțător, iar apoi aruncați în stradă pentru a se face loc unor noi victime".Din relatările care apar în presa locală reiese că autoritățile coloniale din Goa desfășoară intense pregătiri militare : se fortifică frontierele, se întăresc garnizoanele,mata este înzestrată cu noi arme moderne, se instituie restricții cît se poate de riguroase asupra deplasării populației în interiorul țării. Se face totul pentru a se înă- bțiși mișcarea de eliberare națională a poporului.

ar-
cunoaște de persoanelor a-
PE SCURT

DELHI. — In dimineața zilei de 20 noiembrie primul ministru al Indiei J. Nehru s-a înapoiat in patrie din vizitele oficiale făcute în S.U.A. și în Mexic.WASHINGTON. Vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul Afacerilor Externe al Belgiei, Spaak, a sosit la Washington' pentru tratative cu președintele Kennedy, referitoare la situația din Congo.TOKIO. — Agenția United Press International anunță că

un bombardier american a mitraliat vineri „din greșeală” o- rașul japonez Nakamiato, situat la nord-est de Tokio. A- vionul, aparținind uneia din bazele militare americane dc pe teritoriul japonez, participa Ia un exercițiu de tragere. El a zburat la mică înălțime deasupra orașului, trăgind a- supra străzilor și caselor. A- genția France Presse precizează că autoritățile japoneze vor protesta energic față de autoritățile militare americane.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Halvard 
Lange, ministrul Afacerilor 
Externe al Norvegiei, a sosit 
în ziua de 19 noiembrie, îm
preună cu soția, la Moscova, 
răspunzând invitației lui An
drei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Înainte de-a părăsi Norve
gia, H. Lange a declarat prin
tre altele:

Cred că vizita mea în Uniu
nea Sovietică va constitui o 
contribuție la consolidarea re
lațiilor de bunăvecinătate din
tre Norvegia și Uniunea So
vietică. Bunele relații cu sta
tele vecine sînt și trebuie să 
fie în permanență țelul prin
cipal al politicii externe nor
vegiene. Aceste relații se ba
zează pe cunoașterea recipro
că a politicii fiecărei țări.

a sosit
ia ȚelsiîogradȚELINOGRAD 19 (Agerpres). TASS transmite : N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 19 noiembrie în Ținutul Pămînturilor Desțelenite pentru a participa la lucrările Consfătuirii zonale a lucrătorilor din agricultura Ținutului Pămînturilor Desțelenite, a regiunilor Semipalatinsk, Karaganda, Ka- zahstanul de est, Aktiubinsk și Kazahstanul de vest din R. S. S. Kazahă.

....... ...
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Vizita lui L /. Brejnev in Sudan
KARTHUM 20 (Agerpres). — TASS transmite : în seara de 18 noiembrie președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. I. Brejnev, a oferit un dineu în cinstea lui Ibrahim Abbud, președintele Consiliului Suprem al Forțelor Armate și primul ministru al Sudanului.Luînd cuvântul, Leonid Brejnev a subliniat, printre altele, că năzuința poporului și conducătorilor Sudanului spre întărirea independenței politice și economice a republicii lor se bucură de înțelegerea

deplină și sprijinul Uniunii Sovietice. După ce a subliniat că Uniunea Sovietică va face totul și pe viitor pentru întărirea unității și solidarității tuturor țărilor care se pronunță pentru lichidarea totală și definitivă a rușinosului sistem colonial, vorbitorul a relevat că principalul scop al politicii externe sovietice constă nu numai în preîntîmpinarea unui război mondial, ci totodată în eliminarea pentru totdeauna a războaielor din viața societății-

Intervenția reprezentantului
R. P. RomineNEW YORK 19. De la corespondentul Agerpres: în Comitetul Nr. 2 pentru problemele economice continuă dezbaterile în legătură cu problema descentralizării activității social-economice a O.N.U. pe baza proiectului de rezoluție depus în acest sens de 12 țări din Asia, Africa și America Latină.Proiectul de rezoluție cere întărirea fără amînare a organelor executive ale comisiilor regionale care se ocupă cu problemele economice sociale din partea O.N.U. Luînd cuvîntul la dezbateri din partea delegației romîne, Emeric Dimbu a subliniat că descentralizarea activității e- conomice și sociale a O.N.U. este o necesitate obiectivă și trebuie să fie înfăptuită cît mai repede.Referindu-se la proiectul de rezoluție care se află în fața Comitetului, Emeric Dimbu a

spus că delegația romînă sprijină ideile pe care le cuprinde și consideră că el corespunde necesităților țărilor slab dezvoltate din Asia, Africa și America Latină. Delegația romînă, a spus vorbitorul, se pronunță împotriva manevrelor delegaților occidentali de a amîna cît mai mult procesul de descentralizare pentru care se pronunță majoritatea delegaților de la O.N.U.în încheiere Emeric Dimbu a propus în numele delegației romîne unele modificări la proiectul de rezoluție al celor 12 state.
--e--

Partidul Comunist din S.U.A.
nu sc va înregistra 

la Ministerul Justiției

a
aeconomic
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Sub regimul dictatorial din Coreea de Sud oamenii muncii duc o viață grea plină do lipsuri și mizerie. In fotografie: un grup de șomeri pe una din străzile Seulului.

14 noiembrie :
• Comisia O.N.U. care a 

anchetat asasinarea lui Lu
mumba a dezvăluit rolul cri
minal al colonialiștilor și al 
Iui Chombe.

• Noi tururi de scrutin în 
vederea alegerii unui mem
bru nepermanent în Consi
liul de Securitate. K. P. Ro- 
mină a obținut mai multe vo
turi decit Filipinele. Votarea 
va continua.

15 noiembrie :
• In Comitetul Politic a 

început examinarea proble
mei dezarmării generale și 
totale.
• Adunarea Generală 

O.N.U., împotriva manevre
lor colonialiste, s-a pronun
țat în sprijinul patrioților 
algerieni deținuți în Franța.

16 noiembrie :
• N. S. Hrușciov a vorbit 

la consfătuirea de Ia Taș- 
kent.
• Intervenția reprezentan

tului R. P. Romîne la O.N.U. 
în problema educării tinere
tului in spiritul ideilor pă
cii.

17 noiembrie :
• Adunarea Națională a 

statului Panama a cerut a- 
brogarea tratatelor înrobi
toare încheiate cu S.U.A.

19 noiembrie :

• La Helsinki s-a anunțat 
că N. S. Hrușciov 
să-l primească pe 
tele Finlandei.

este gata 
președin-

roblema dezarmării 
generale și totale a 
ajuns, însfîrșit, în 
dezbaterea unui or
ganism al O.N.U. 
Oricît ar părea de 
ciudat, dar proble- 
ma-cheie a contemporaneității a trebuit să aș

tepte mai bine de două luni a- 
cest moment. în privința aceasta, 
reproșurile nu pot să vizeze decît puterile occidentale care — lucru constatat — încearcă mereu să împingă pe o linie moartă proble
ma dezarmării. O dezbatere profundă, în esența ei, a dezarmării 
generale și totale incomodează 
Occidentul, deoarece politica pro
movată de S.U.A. și partenerii săi 
n-are nimic comun cu nobilul ideal 
al păcii. Reprezentanții occiden
tali au împiedicat aducerea problemei dezarmării în fața Adună
rii Generale a O.N.U., dar au tre
buit să accepte o examinare a 
problemei în Comitetul Politic. 
Acum, străduințele occidentalilor 
se îndreaptă spre un nou țel: a- 
cela de a resfrînge dezbaterea 
începută în Comitetul Politic, de 
a o face ineficace. S.U.A. doresc 
o examinare formală a problemei, 
mai precis limitată la aspectele 
de procedură. Chiar comportarea 
reprezentantului american dezvă
luie această intenție. în lumina a- cesfor fapte incontestabile, capătă 
o deosebită valoare analiza pe 
care reprezentantul sovietic V. A. 
Zorin a făcut-o evoluției proble
mei dezarmării.

în primul rînd frebuie reținută aprecierea — justificată de întrea
ga succesiune a evenimentelor — 
că în prezent cea mai importantă

problemă aflată pe ordinea de a vieții internaționale este proble
ma dezarmării generale și totale. 
Nu există popor care să nu fie in
teresat în mod vital în soluționarea 
acestei probleme. Dar dacă dezar
marea generală se mai află încă 
în stadiul dezbaterilor teoretice, 
vina pentru aceasta o poartă gu
vernele occidentale. Tactica ob
strucționistă a Occidentului, și cu 
deosebire a S.U.A., este cauza 
tului că problema dezarmării 
găsește în impas. în privința 
zarmării pozițiile sînt nete :

fap- se de-
a) U.R.S.S. și celelalte țări 

cialiste socot, în mod just, că 
zarmarea generală și totală buie înfăptuită sub un control in
ternațional eficient.

so- 
de- 
tre-

b) S.U.A. și celelalte puteri occidentale insistă asupra unui con
trol asupra înarmărilor, control, în 
fond, FĂRĂ dezarmare, ceea ce înseamnă în ultima instanță de a crea un sistem legalizat de spionaj.Dezbaterea din Comitetul Poli
tic, deși se află la începutul ei, 
ilustrează perfect cele două li
nii în abordarea problemei de
zarmării. U.R.S.S. a adus în fața 
O.N.U. o expunere precisă, con
cretă de măsuri practice, de na
tură să scoată din impas proble
ma cardinală a contemporaneității. 
U.R.S.S. cere ca Adunarea Gene
rală a O.N.U. să confirmq princi
piile fundamentale ale dezarmării 
generale și totale. In vederea rea
lizării programului de dezarmare 
generală să fie creat un comitet 
special compus din reprezentanți 
ai țărilor socialiste, ai țărilor par-

ticipante la blocurile militare occidentale și ai țărilor neutre. Acti
vitatea acestui comitet nu trebuie să se prelungească la nesfîrșit. In 
jurul datei de 1 iunie 1962 comi
tetul trebuie să prezinte proiectul 
tratatului de dezarmare generală și totală, pe care imediat o sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
să-l examineze.

Reprezentantul sovietic a amin
tit numeroasele greutăți care există pe drumul dezarmării. Dar 
în ciuda acestor greutăți — spu
nea el — tratativele trebuie în
cepute. „Sîntem gata chiar în momentul de față să semnăm un a- cord de dezarmare generală și totală" — a declarat V. A. Zorin.

Replica americană la propunerile 
sovietice a confirmat, odată mai 
mult, absența oricăror intenții ale 
S.U.A. de a aborda serios proble
ma dezarmării. Documentul intitu
lat pompos „planul american de 
dezarmare" este, de fapt, o ple
doarie pentru controlul asupra în
armării. Delegatul american a oco
lit problemele concrete ridicate în 
luarea de poziție a U.R.S.S. Fap
tul se înscrie pe linia obișnuită 
de conduită a diplomației ameri
cane.

Este interesant de relevat că 
eforturile sovietice în direcția de
zarmării găsesc aprecierea unor 
cercuri largi ale opiniei publice. 
Cunoscutul parlamentar englez 
Noel Baker a subliniat într-un dis
curs rostit la Bonn năzuința U.R.S.S. 
spre dezarmarea controlată. Expu
nerea sa a fost publicată de zia
rul vest-german „GENERAL AN- 
ZEIGER" sub titlul : „Hrușciov dorește dezarmarea controlată". Păcat, însă, că asemenea luări de 
poziție realiste nu găsesc ecoul cuvenit în cercurile influente din 
Occident. Este suficient să amin
tim rezoluțiile în spiritul „războiu
lui rece" adoptate de conferința 
parlamentarilor din țările N.A.T.O. 
Jn documentele conferinței „eventualitatea negocierilor cu RăsăritulREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii'

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — TASS transmite: 
Partidul Comunist din S.U.A. 
a -făcut cunoscut printr-o scri
soare oficială adresată Minis
terului Justiției că nu se va 
înregistra la acest minister. 
După cum se știe, această în
registrare este prevăzută de 
legea reacționară Walter-M.C. 
Carran. Recent, Curtea su
premă a confirmat articolul 
care prevede înregistrarea 
partidului comunist.

In scrisoarea Partidului co
munist se spune că refuzul 
său de a se înregistra se ba
zează pe prevederile consti
tuției.

creșterea animalelor se află la 
un nivel scăzut. Cel mai important loc în agricultură îl dețin 
plantațiile de cacao și bananieri, 
aparținind societății americane 
..United Fruit" care exploatează 
fără milă pe muncitorii agricoli 
băștinași.

S.U.A. folosește teritoriul țării 
în scopuri strategice. In declara
ția dată publicității de Asociația 
studențească a Facultății diploma
tice de la Universitatea naționaiă 
din Panama a lost dezvăluit fap
tul că armata americană a ocupat 
peste 30 de puncte pe teritor.u. 
statului Panama și a creat în a- 
cesle locuri baze militare.

Interesele monopoiiștiior amer.- 
cani sînt in cel mai înalt gra~ legate de canaiul Panama, Incu 
din 1903 a lost impus, în urma unei pusă care„pe canalului Panama.are o suprafață de 1.400 km.p. și 
este formată din fîșii pe ambeie părți ale canalului fiecare avînd o lățime de 16 km. Compania 
canalului obține anual profituri de 
100 milioane dolari care in cea 
mai mare parte îngroașă buzunarele monopoiiștiior nord-ameri- 
cani. Este deci pe deplin explicabil îngrijorarea stîrnită la Wa
shington de starea de spirit 
din Panama. Invocînd așa-zisele 
„drepturi" ale S.U.A. în Panama, 
imperialiștii americani nu urmă
resc decit să-și mențină dom.'ne- ț.a în această țară și să *-ăotce m șcarea de eliberare naț ona i care, mai ales în ultimii ani, s-a intensificat foarte mult.Poporul din Panama cere însă cu hofărîre independența națională.

lovituri de stat în Panama 
la cale de S.U.A., tratatu. 
consfințea așa-zisul drep. 

veci" al S.U.A. asupra zone.
Această zonă

GH. PURCAREA

Renumiful operator cinematografic 
sovietic Eduard Tisse a încetat din viatăMOSCOVA 20 (Agerpres), — TASS transmite : A încetat din 
viață în vîrstă de 65 de ani, după 
o boală îndelungată, renumitul 
operator cinematografic sovietic, 
Eduard Tisse.

Corespondent 
militar pe fronturile război mondial și 
lui civil el a fost 
operatori sovietici 
Uzat în Imagini 
cuvlntările Iul Lenin.

cinematografic 
primului în anii războiu- 

unul din primii care a imorta- 
cinematografice

Eduard Tisse a lucrat în cine
matografia artistică începînd din 
anul 1918 în strînsă colaborare 
cu Serghei Eisenstein și cu Gri
gori Alexandrov. El a lucrat ca 
operator la renumitele filme ale 
lui Eisenstein — „Greva", „Crucișătorul Potemkin", „Octombrie", 
„Alexandr Nevski", „Ivan cel 
Groaznic” și împreună cu Alexan
drov — la filmele „Înfîlnire pe 
Elba’’ și „Glinka".

nu a fost nici măcar menționată" 
— remarca agenția „FRANCE 
PRESSE". Cuvîntarea lui Kennedy 
la aniversarea Universității sfatu
lui Washington a dovedit că S.U.A. 
nu renunță la falimentara politi
că „de pe poziții de forță".

Interesele păcii cer soluționarea problemei dezarmării generale și 
totale. De pe drumul spre dezar
marea generală trebuie, însă, în
lăturate obstacolele puse de pu
terile occidentale. Cu toate că se 
află abia la începutul ei, dezba
terea de Ia 
dezarmarea 
generală.

O.N.U. în legătură cu 
se impune în atenția

trecută, la 
fost din

•ăptămina 
O.N.U., a 
nou evocată proble
ma educării tineretu
lui în spiritul ideilor 
păcii și înțelegerii. 
Inițiativa aparține și 
de astă dată guvernului țării noastre care, odată mai 

mult, vădește grija pentru educa
rea sănătoasă a generației tinere, generație chemată să conducă 
mîine societatea omenească. La 
sesiunea precedentă a O.N.U., la 
propunerea guvernului romîn, a 
fost adoptată o rezoluție privind 
măsurile pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. Anul care a trecut 
de atunci a confirmat neliniștea 
manifestată de reprezentanți a numeroase state în legătură cu 
otrăvirea psihologică a tineretului 
în o serie de țări din lumea capi
talistă. în S.U.A., în Germania occi
dentală, în Japonia etc, în rînduri
le tinerilor sînt cultivate idei revanșarde, militariste, rasiste, se 
preamărește cultul violenței, al cri
mei. La Bonn, de pildă, este tipă
rită o maculatură respingătoare, 
pusă la dispoziția tineretului, în 
care se propagă războiul de agre
siune. lată o mostră : „Războiul este o aventură minunată... Plăce-

rea vina în momentul distrugerii. Războiul este un sport... El esta o artă pe care omul frebuie să o învețe cu răbdare". Citatele 
sînt din murdara cărțulie intitu
lată „Armatele SS în acfiune"j 
răspîndită la prețuri de nimic, 
în Republica Federală Germană. 
Este un fapt din sutele și miile 
de fapte de același gen pe care le-am puteiț menționa...

Realitățile pledează convingă
tor pentru luarea unor măsuri de 
natură să ferească generația fină- 
ră de influența militarismului, spi- 
ritului revanșard și isteriei război
nice. Țara noastră a propus, da 
aceea, elaborarea unei declarații 
internaționale prin care toate sta
tele să recunoască necesitatea luă
rii unor măsuri practice de promo
vare în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare. De
legația romînă la O.N.U. a pre
zentat în Comitetul nr, 3 un proiect de declarație, pornind de la 
premiza că educarea în spiritul 
păcii a tineretului va contribui la 
îmbunătățirea relațiilor internațio
nale. Proiectul reliefează atît prin
cipiile cu caracter general ale 
educării generației tinere, cît și 
măsurile practice necesare pentru 
a înlesni o mai bună cunoaștere 
reciprocă a tineretului în interesul 
promovării păcii mondiale. Docu
mentul este pătruns de o grijă deosebită față de viitorul celor ti
neri, față de cei cărora 
umanitatea le 
soarta ei.

Propunerea țării noastre cores
punde intereselor păcii, are un 
caracter realist, rezonabil șl, fără 
îndoială, va găsi un larg ecou in
ternațional, în deosebi în rîn
durile tineretului, ale organizații
lor sale naționale și internaționale.

mîine
va încredința

EUGENIU OBREA


