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Proletari din toate țările, uniți-vă!

îndeplinirea și depășirea sarcinilor și angajamentelor 
pe anul acesta—bază trainică pentru 
îndeplinirea planului pe anul 1962

IScinrsia 
tineretului

Primii pe ramură ce au contribuit
La 21 noiembrie trustul mi

nier „Ardealul", care cuprin
de importante exploatări car
bonifere cum sînt Șorecani și 
Surduc din regiunea Cluj, Să
laj, Derna-Tătăruș, Bratca și 
altele din regiunea Crișana e 
îndeplinit planul pe anul 1961 
atît la producția globală, cît 
și la producția marfă. Aceste 
este primul trust minier din 
industria cărbunelui care a 
îndeplinit înainte de termen 
planul anual.

Succesul minerilor de aici 
este rezultatul creșterii pro
ductivității muncii care a de
pășit lună de lună nivelul pla
nificat. Minerii din unitățile 
Trustului „Ardealul" au îm
bunătățit totodată calitatea 
lignitului și a cărbunelui brun 
și au realizat în numai 10 
luni, prin reducerea prețului 
de cost economii suplimenta
re în valoare de 1.346.000 
de lei.

tinerii

De patru ori 
mai mult

Industria locală din regiu
nea Maramureș a îndeplinit 
planul anual la producția glo
bală înainte de termen.

Rezultatele bune obținute în 
creșterea producției și reduce
rea prețului de cost al produ
selor au făcut să crească sim
țitor rentabilitatea industriei 
locale. De la începutul aces
tui an, cele 13 întreprinderi 
din industrlla locală au vărsat 
la bugetul sfatului popular 
regional beneficii în valoare 
de 3.400.000 de lei. In același 
timp, s-au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 2.737.000 de lei.

Produc în contul 
lunii februarie 1982
Colectivele de muncă din 

industria locală a regiunii 
Crișana au îndeplinit planul 
anual cu două luni înainte de 
termen. Muncitorii de la în
treprinderile raionale „Progre- 
sul“-Salonta, „30 Decembrie” și 
„Vulcochim" din Oradea care 
au fost printre primele între
prinderi care și-au îndeplinit 
planul anual înainte de vreme 
dau acum produse in contul 
primei decade a lunii februa
rie 1962. Reducerea cheltuie
lilor de transport a materiei 
prime au contribuit la redu
cerea simțitoare a prețului de 
cost.

Valoarea economiilor reali
zate peste plan de la începu
tul anului și pînă acum în in
dustria locală îndeosebi prin 
valorificarea pe scară mai lar
gă a resurselor locale însu
mează 1.092.000 de lei.

(Agerpres)

u cîteva zile în 
urmă, mecanicii și 
fochiștil depoului 
nostru de locomo
tive au sărbătorit 
Anul Nou — 1962. 

Pentru că ei au 
încă din ziua de 3 

întregul plan de 
pe anul 1961.

îndeplinit 
noiembrie 
producție

La acest bogat bilanț 
care se prezintă 
depoului nostru, o importantă 
contribuție au adus-o și tine
rii. Sub conducerea organiza
ției de partid, mobilizați de 
organizația U.T.M., tinerii 
organizați pe brigăzi de pro
ducție au participat cu însu
flețire la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de plan, a angaja
mentelor luate. In rîndurile 
de față aș vrea să mă opresc 
tocmai la cîteva aspecte din 
experiența obținută de orga
nizația noastră U.T.M. în mo
bilizarea tinerilor la îndepli
nirea tuturor sarcinilor de pro
ducție care au stat în fata în
treprinderii.

încă de la începutul anului, 
la indicația organizației de 
partid noi am analizat într-o 
adunare generală U.T.M. con
tribuția tinerilor la îndeplini
rea planului pe anul 1960 și, 
discutînd pe marginea cifre
lor, a sarcinilor de plan ale 
întreprinderii noastre în anul 
1961, am dezbătut măsurile 
pe care să le luăm pentru 
a spori contribuția tineretului 
la îndeplinirea acestor sar
cini. Printre măsurile stabilite 
atunci și trecute în planul co
mitetului U.T.M. au fost : îm
bunătățirea muncii brigăzilor 
de producție ale tineretului, 
mobilizarea acestora la apli
carea unor inițiative valo
roase, ca de pildă aceea a 
tinerilor de la Uzinele de auto
buze si troleibuze din Bucu
rești „Pentru buna organizare 
a locului de muncă, disciplină 
si atitudine civilizată în pro
ducție', mobilizarea acestora 
la realizarea de economii, în
cadrarea tinerilor în diverse 
forme de ridicare a calificării 
și multe altele.

Bineînțeles, la 
lizării tinerilor la 
acestor măsuri

cu
colectivii

rezul-

politică
U.T.M.

puse în discuția adunărilor 
generale, noi am dezbătut di
verse aspecte ale participării 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție ale între
prinderii. De pildă, într-o adu
nare am discutat despre ac
tivitatea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului, în alta 
despre calitatea reparațiilor 
la locomotive, despre rezul
tatele concrete obținute de 
anumiți tineri în producție, 
despre problemele ridicării 
calificării și altele. Discuțiile 
purtate în adunări au contri
buit la dezvoltarea răspunde
rii tinerilor față de îndeplini
rea sarcinilor de producție ce 
le revin, au contribuit la crea
rea unei atmosfere sănătoase, 
combative, față de cei care 
se automulțumeau cu 
țațele obținute.

Paralel cu munca 
desfășurată, comitetul
și-a făcut un obicei din a aju
ta în mod concret fiecare bri
gadă în organizarea muncii, 
în întocmirea programelor de 
lucru, în îndeplinirea angaja
mentelor luate. Astfel, în mod 
regulat, la consfătuirile luna
re ale brigăzilor participă de 
obicei cineva din comitetul 
U.T.M. In cadrul consfătuirilor 
brigăzilor se rezolvă mai toa
te problemele legate de mun
ca acestora. Aici se stabilesc 
sarcinile, angajamentele bri
găzii, ale fiecărui tînăr în 
parte, felul cum vor fi înde
plinite acestea. De pildă bri
găzile de producție ale tine
retului printre care și cele 
două brigăzi conduse de Hu
lea Gheorqhe, și Burlui loan 
de la locomotive, în consfă
tuirile ținute au stabilit ca un 
obiectiv principal transporta
rea trenurilor cu supratonaj. 
Angajamentul a fost ca fieca
re brigadă să economisească 
luna:
?•

cite 14 tone combustibil 
fiecare echipă si să lucre-

LEON MARIN 
secretar al organizației 

de bază U.T.M.
Depoul de locomotive 

C.F.R.-Galați
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530 tone oțel

Organ Centra U n i u n u i

precum și la 
unor economii în 

739.000 lei peste 
reducere a prețu-

■ ■

Ecoul

BRAILA (de la corespon
dentul nostru)

Lupta pentru realizarea de 
cit mai multe economii a con
stituit unul din principalele 
obiective care a stat perma
nent în atenția colectivului de 
muncă de la Complexul pen
tru industrializarea lemnului 
Brăila. Un mijloc principal 
de realizare a economiilor a 
fost reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale, a energiei electrice 
prin evitarea funcționării ma
șinilor în gol etc. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M. parti- 
cipînd la întrecerea socialistă 
pentru obținerea titlului de 
brigadă fruntașă tinerii de la 
Complexul de industrializare 
a lemnului Brăila au contri
buit alături de ceilalți munci
tori la realizarea în cele 10 
luni ale acestui an a unor, 
beneficii cu peste 530.000 de 
lei mai mult față de angaja
mentul anual, 
realizarea 
valoare de 
sarcina de 
lui de cost.

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă pentru a da patriei 
oțeL mai mult și de cea mai 
buna calitate, oțelarii de la 
cuptoarele „Martin” ale Uzine
lor „23 August" din Capitală 
au obținut zilele acestea un 
important succes : îndeplini
rea sarcinilor de plan pe în
tregul an.

Printr-o mai bună utilizare a 
cuptoarelor, aplicînd cu succes 
o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice, colectivul de 
aici a dat pînă în prezent 530 
tone oțel peste plan. In reali
zarea acestor succese o contri
buție importantă au adus-o și 
tinerii oțelari de la aceste cup
toare. împreună cu întregul 
colectiv al secției, ei s-au an
gajat ca pînă la sfîrșitul anu
lui să dea peste plan încă 2700 
tone oțel lichid de cea mai 
bună calitate.

V. DINULESCU

Matrițeni Gh. Gngore și 
Gh. Ionescu de la Fabrica 
de mase plastice-București 
au primit o nouă comandă: 
o matriță pentru lustre. Ca 
deobicei se sfătuiesc pen
tru găsirea celei mai bune 

soluții la confecționare

A fost pusă 
în funcțiune 

linia de foarte 
înaltă tensiune 
Bicaz-Sîngiorgiu 

de Pădure

(Continuare în pag. a 4-a)baza mobi- 
îndeplinirea 
noi am pus 

munca politică de masă. In 
această direcție, am folosit 
atît adunările generale U.TJ4. 
cit si organizarea unor discu
ții in brigăzi privind felul In 
care tinerii își îndeplinesc 
sarcinile de producție, am fo
losit gazetele de perete, sta
ția de radioamplificare, pos
turile utemiste de control, pro
gramele cultural-educative și 
altele.

In mod special aș vrea să 
mă opresc la felul în care am 
folosit noi în acest scop adu
nările generale U.T.M. Perio
dic, pe lîngă alte probleme

întreprinderilor de 
montaje energetice
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Muncitor

Vineri 24 noiembrie 1961

La cercul
de artă plastică

Mecanicul Hampel Heinrich 
și inginerul tiderurgist Raug- 
ner Norbert de la Combina
tul siderurgic Hunedoara își 
petrec o mare parte, din timpul 
liber la cercul de artă plasti
că. Împreună cu ceilalți mem
bri ai cercului ei lucrează cu 
multă migală pentru a ilustra 
în sculptură, pictură, desen sau 
modelaj, in mod cit mai real 
viața nouă, socialistă, a side- 
rurgiștilor Hunedoarei. Cu cele 
mai izbutite din lucrările lor 
s-a deschis de curînd o expo
ziție la clubul „Siderurgistul" 
din noul oraș muncitoresc. A- 
ceasta este cea de-a două ex
poziție a artiștilor plastici a- 
matori deschisă la Hunedoara 
în acest an.

Activitatea artistică a ama
torilor este îndeaproape spri
jinită de artiști plastici profe
sioniști. Bucurîndu-se de con
dițiile -reate pentru a-și dez
volta aptitudinile, numeroși 
oameni ai muncii din această 
regiune se îndreaptă spre cele 
11 cercuri 
cluburilor 
ră.

de artă plastică ale 
ți caselor de cultu-

✓

unei inițiative
ala era plină de 
lume. Tînărul de 
la tribună vorbea 
simplu dar plin de 
însuflețire.

— închipuiți-vă

Au terminat araturile adinei 
de toamnă

Coleclivele 
construcjii și 
Bacău și Sibiu au terminat cu o 
lună și jumătate mai devreme 
lucrările la linia de foarte înaltă 
tensiune dintre Bicaz și Sîngiorgiu 
de Pădure. Linia a fost pusă în 
funcțiune la tensiunea de 110 ki- 
lovolfi urmînd ca In viitor ea să 
transporte curent de 220 kilovolji. 
Această importantă arteră a siste
mului nostru energetic najional 
face o legătură directă între două 
mari unități producătoare de e- 
nergie electrică : Hidrocentrala 
„V. I. Lenin" de la Bicaz și Ter
mocentrala „Steaua Roșie" din 
Sîngiorgiu de Pădure. Ea este 
a doua rețea de acest fel con
struită în fara noastră (prima a
fost cea dintre Sîngiorgiu de Pă
dure și Luduș).

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii care au lucrat pe acest șan
tier au avut de învins greutăfile 
unui traseu muntos, transportînd 
In condiții dificile circa 12.000 
tone de materiale necesare con
strucției liniei. Montarea unor 
sfîlpi în puncte greu accesibile și a 
unor

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Crișana au 
terminat executarea arăturilor 
adînci pe terenurile dinainte 
stabilite.

Colectiviștii și mecanizatorii 
«u Sat o atenție deosebită 
.■fectuării lucrărilor de pregă
tire și fertilizare a terenurilor

de pe care și-au propus să ob
țină 5.000 kg. porumb boabe la 
hectar în culturi neirigate. Pe 
aceste terenuri ei au făcut a- 
răturile la 32-35 cm și au în
corporat în sol cîte 20-25 tone 
îngrășăminte la fiecare hectar. 
Arăturile sînt uniforme și de 
bună calitate.

tat angajamentele concrete 
privind contribuția lor la fer
tilizarea solurilor gospodăriei.

Cum s-au născut aceste an
gajamente, cum a procedat or
ganizația U.T.M. la stabilirea 
lor ? Tinerii colectiviști afla
seră cu puțin timp înainte din 
ziar despre angajamentele pe 
care și le-au luat tinerii colec
tiviști din Tansa, raionul Ne
grești, pentru a contribui la 
creșterea fertilității solului. 
Citind despre toate astea tine
rii din Teslui și-au zis: „De 
ce să nu facem și noi la fel ? 
Am putea face treabă bună 
și la defrișările de pe dealuri, 
și la transportul gunoiului, la 
săpatul gropilor..."

De aici și pînă la faptă n-a 
fost mult. Tinerii cunoșteau

Tinerii s-au gîndit la toate a- 
cestea. Dorința lor era deci fi
rească : să ajute gospodăria 
cu tot ce le stă în putință la 
înfăptuirea obiectivelor pro
puse. Mai întîi, membrii comi
tetului U.T.M. s-au sfătuit în
tre ei. Au cerut sfatul pre
ședintelui, al inginerului agro
nom și al brigadierilor. Le-a 
venit în ajutor și organizația 
de partid. Trebuiau făcute însă 
calcule asupra fiecărei lucrări 
în parte. Era nevoie deci de 
un sprijin calificat, pentru ca 
fiecare angajament să cores
pundă forțelor și posibilităților 
tinerilor. Organizația JJ.T.M. a 
invitat în acest scop pe un in
giner de 
sfatului 
Slatina.

cum vor arăta dealurile și rî- 
pile de azi peste cîțiva ani! 
In locul mărăcinilor, podgoria 
plină de ciorchini grei. Pe 
coastele sărace vor înflori li
vezile cu fructe mari și fru
moase. Și roadele acestea le 
vom culege noi. Gîndiți-vă pu
țin și faceți o socoteală sim
plă. în primăvara acestui an 
noi am plantat 48 de hectare 
de livadă și 15 hectare de vie. 
Peste 3 ani vom culege tone 
de struguri și fructe. V-ați dat 
seama că livada ne-a adus ve
nituri chiar din anul
Am 
pomi 
vleci, 
sole, 
calcul, 
hectare am obținut 
venituri de aproape 
70.000 de lei. Și vă 
mai fac o socoteală. Să 
că peste 3 ani vom obține 4000 
de kilograme de struguri la 
hectar, cum au obținut colecti
viștii din Oporelu. înmulțiți a- 
ceastă cantitate cu 4 lei șj veți 
obține 16.000 de lei. Apoi în
mulțiți cu 15, suprafața de vie. 
Fac 240.000 de lei. Iată ce vom 
avea noi de pe pămînturile 
degradate pe care vrem să le 
redăm producției. Iată de ce 
mă bucur că utemiștii și tine
rii noștri colectiviști și-au luat 
asemenea angajamente. Ei au 
înțeles că aceste pămînturi 
trebuie cîștigate. Și pun tot 
sufletul în această treabă, ca 
întotdeauna cînd e vorba de 
treburi importante pentru gos
podărie.

Cuvintele acestea le rostea 
Ion Pavel, președintele gospo
dăriei colective „Oltul” din co
muna Teslui, raionul Slatina, 
în adunarea generală a colec
tiviștilor în care cei 500 de 
utemiști și tineri și-au prezen-

arat printre 
și am pus do- 

muștar, fa- 
Am făcut un

De pe 25

acesta.

zicem,

la secția agricolă a 
popular al raionului

bine planurile gospodăriei co
lective în ce privește fertili
zarea solului. Știau precis : în 
toamna asta și în primăvara 
viitoare gospodăria își va mări 
livada cu încă 15 hectare și 
podgoria cu încă 10 hectare. 
Mai știau că pentru a face a- 
cest lucru colectiviștii trebuie 
să se „răfuiască” cu rîpile, 
mărăcinii și povîrnișurile 
roase adînc de șuvoaiele ape
lor. Lucrări importante sînt de 
făcut și pe terenurile de șes. 
In anul viitor gospodăria va 
cultiva 360 hectare cu porumb. 
De pe 200 din aceste hectare 
va trebui să se obțină o pro
ducție de 5000 kilograme boa
be la hectar. Știau, de aseme
nea, că va fi irigată grădina, 
de aici trebuie să se scoată le
gume de calitate superioară. 
Gospodăria mai are contrac
tate cu sfatul popular 200 hec
tare de pășune.

Planuri concrete, mobiliza
toare. înfăptuirea lor însă cere 
eforturi, chibzuință, inițiativă.

S-au adunat mem
brii consiliului de 
conducere, secreta
rul organizației de 
partid, membrii co
mitetului U.T.M. pe 
gospodărie, cîțiva 
brigadieri. S-au a- 

planurile gospodăriei.
Calculele au început. Cu fie
care amănunt, cu fiecare ci
fră, se conturau angajamen
tele organizației U.T.M.

— Uite, noi tinerii putem lu
cra, de la însămînțări și pînă 
la cules, 80 de hectare, de pe 
care vom obține cîte 5000 ki
lograme porumb-boabe la hec
tar — a spus Mihai Ciucă, 
membru în comitetul U.T.M., 
șeful unei brigăzi de cîmp.

— Nu-i prea mult ?
— Nu I Să socotim. în gos

podăria noastră sînt 1250 brațe 
de muncă. Sîntem în total 
peste 500 de tineri, așa că...

— Ai dreptate ! Putem lucra 
80 de hectare. Asta înseamnă 
40 la sută din cele 200 de hec
tare planificate să dea 5000 
kilograme porumb-boabe la 
hectar.

Cînd s-a trecut la stabilirea 
angajamentului privind trans
portul gunoiului de grajd pe 
cîmp s-a discutat mai mult. 
Asta pentru că membrii comi
tetului U.T.M. au adus un 
gument: toți conductorii 
atelaje sînt tineri.

— Deci asta e o treabă 
care noi trebuie s-o facem. Să 
ne spuneți numai cît gunoi a-

conductori cu secjiunea de 
mmp, folosifi pentru prima 
la construcția de linii elec- 
în jara noastră, au impus in

troducerea unor tehnologii noi și 
crearea unor tipuri de utilaje spe
ciale — sarcini care au fost re
zolvate cu succes de către colec
tivul Trustului de construcții și 
montaje energetice.

Prin construirea acestei noi li
nii se aduce o îmbunătățire sim
țitoare sistemului energetic na
tional și în alimentarea cu energie 
electrică a industriei și populajiei.

viața și operaExpoziție despre
Dimitrie Cantemirlui

Printre fruntașii în muncă de la Schela Ciurești, regiunea
Argeș, se numără șl tînărul sondor Ion Răcăseanu — a- 

jutor de maistru.

ar
de

Joi la amiază la 
Muzeul romîno-rus 
din Capitali a avut 
loc deschiderea ex
poziției „Dimitrie 
Cantemir — viața și 
opera".

Au participat re
prezentanți ai 
nisterului 
mîntului 
rii, I. R.

Mi- 
Invăță- 

și Cultu- 
R. C. S.,

A.R.L.U.S., direc
tori ai unor muzee 
din Capitală, oa
meni de artă și cul
tură.

Au luat parte re
prezentanți ai Am
basadei Uniunii So
vietice la București.

Cuvîntul de des
chidere a fost rostit 
de Tov. Scarlat Ca- 
limachi, directorul

romîno-

cuprin- 
ale Iul 

Cantemir

Muzeului 
rus.

Expoziția 
de lucrări 
Dimitrie
în ediții originale, 
traduceri 
limbi, documente și 
fotografii privind 
viața și opera dom
nitorului moldo
vean.

(Agerpres)

în diverse

pe

Noi premiere teatrale
Alte două teatre din Capi

tală au prezentat joi seara 
noi piese în premieră. La Tea
trul Muncitoresc C.F.R. a avut 
Ioc premiera comediei sovie
tice „Fata cu pistrui" de An
drei Uspenski, în regia lui 
Stelian Mihăilescu. Cu aceas
tă piesă colectivul teatrului

va întreprinde în curînd un 
lung turneu prin Moldova.

în sala Magheru, Teatrul 
„C. Nottara" a prezentat pri
mul spectacol cu piesa „în 
noaptea asta nu doarme ni
meni" de Florian Potra, în 
direcția de scenă a Sandei 
Mânu.

(Agerpres)

Vizitele cineaștilor francezi
de ci- 

află în 
filmu- 

făcut joi dimi- 
la Ministerul 

și Culturii 
primiți de C.

Membrii delegației 
neaști francezi, care se 
țară cu prilejul „Zilelor 
lui francez", au 
neața o vizită 
învățămîntului 
unde au fost 
Prisnea adjunct al ministru
lui.

în continuare, cineaștii fran 
cezi s-au întîlnit cu ziariști din 
Capitală în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc 
la Casa ziariștilor.

Oaspeții au luat apoi parte 
la o masă oferită de Ministe
rul învățămîntului și Culturii.

(Agerpres)

a 18 ani băieții și 
fetele noastre in
tră în viața pa
triei cu drepturi 
cetățenești depli
ne, E momentul

emoționant, unic în viața tî- 
nărului care de aici înainte 
trebuie să dea dovadă de mai 
multă maturitate în gîndire, 
să fie mai pasionat și mai 
harnic, mai hotărît în acțiuni 
folositoare patriei, 
neobosit 
în viață 
Ca orice 
viață și 
torit în 
ca el să 
neuitat pentru tînărul-cetățean 
matur de mîine, și să-l în
demne mereu spre fapte mă
rețe puse în slujba construc
ției socialismului.

„Sărbătoarea majoratului" — 
sărbătoare intrată de-acum în 
tradiție și in regiunea noas
tră — a găsit un larg răsu
net în rindul tinerilor ajunși 
la vîrsta majoratului, cît și al 
prietenilor, tovarășilor lor de 
muncă și învățătură, părinți
lor lor.

Manifestările din cadrul

luptător 
pentru traducerea 

a politicii partidului, 
moment însemnat din 
acesta trebuie sărbă- 
chip deosebit, astfel 

rămînă o amintire de

sărbătoririi majoratului au pri
lejuit anul trecut organizați
ilor U.T.M. din regiunea noas
tră o intensă muncă politico- 
educativă. Ne-am propus ca 
și cu acest prilej să contri
buim la educarea politico-ideo- 
logică a tinerilor, 
rea lor în spiritul 
față de partid, față de patria 
noastră socialistă, ~ 
Populară Romînă, la 
rea lor cu cunoaș
terea profundă a 
politicii partidului, 
a drepturilor și în
datoririlor ce le re
vin ca cetățeni ma
jori ai patriei socia
liste. Sub îndruma
rea comitetului regional de 
partid, comitetul regional 
U.T.M. împreună cu comitetul 
executiv al sfatului popular 
regional au elaborat un plan 
în care s-au prevăzut măsu
rile ce urmau să fie luate în 
cele două etape: etapa de 
pregătire și cea de organizare 
a sărbătoririi majoratului.

In prima etapă, comisiile 
s-au preocupat totodată de al
cătuirea unui bogat program 
educativ. Astfel s-a ținut un

Kîrdly Kdroly 
prim-secretar al Comitetului 

regional U.T.M.
Mureș — Autonomă Maghiară

la educa- 
dragostei

Republica 
înarma-

ciclu de expuneri despre sar
cinile stabilite de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. pentru desă- 
virșirea construcției socialiste 
în țara noastră, despre dreptu
rile și îndatoririle cetățenești,

care să-i ajute pe tineri să-și 
însușească mai bine conținu
tul de idei al conferințelor 
audiate. De pildă după ține
rea de către activiști de 
partid, de stat, de către oa
meni de cultură și știință a 
expunerilor amintite, organi
zațiile U.T.M. din orașul Tg. 
Mureș sub îndrumarea comi
tetului orășenesc U.T.M. au 
pregătit

N. BARBU 
C. SLAVIC

sArh Atomi i
MAd OMĂTULUI

despre trăsăturile morale ale 
omului de tip nou, despre 
principalele probleme ale vie
ții internaționale, despre pa
triotismul socialist și interna
ționalismul proletar etc. 
dezbaterea acestor teme 
participat aproape 11.000 
tineri din generația celor 
18 ani.

Organizațiile U.T.M. din

La 
au 
de 
de

Organizațiile U.T.M. din re
giunea noastră s-au străduit 
în anul trecut să găsească for
me vii, tinerești de activitate,

U.T.M.
un concurs „Cine știe 

răspunde1' pe baza 
temelor audiate. 
După ce toți tinerii 
de 18 ani au luat 
parte la acest con
curs, în fabrici, uzi
ne, școli, instituții, 
70 dintre ei au par- 
faza orășenească alaticipat 

concursului.
Mulți tineri neutemiști care 

și-au manifestat dorința să 
intre în organizația noastră 
revoluționară, au fost antre
nați de comitetele U.T.M. la 
acțiunile educative inițiate in 
cadrul sărbătoririi majoratului 
participînd alături de utemiști 
la o bogată activitate.

Au fost de asemenea pregă-

tite acțiuni ca : învățarea de 
cîntece patriotice, a poeziilor 
despre patrie și partid; în 
multe comune și întreprinderi, 
la pregătirea programelor ar
tistice pentru serbarea majo
ratului au participat și tinerii 
care urmau să fie sărbătoriți.

In preajma zilei de 30 De
cembrie — marea sărbătoare a 
aniversării proclamării Repu
blicii Populare Romine — au 
avut loc la orașe și sate ser- 

_ bările majoratului. La acestea 
au participat nu numai cei 
11.000 de tineri sărbătoriți, ci 
prietenii, tovarășii lor, părin
ții și rudele. Importanța săr
bătoririi lor a fost marcată și 
de prezența conducătorilor 
din organele locale de partid 
și de stat, a activiștilor or
ganizației noastre și a altor 
organizații de masă, care i-au 
felicitat cu acest prilej. In 
multe întreprinderi, școli, gos
podării colective, în ziua săr
bătoririi majoratului, tinerii de 
18 ani au primit felicitări de 
la tovarășii lor de muncă, de 
la conducerea întreprinderii, 
școlii sau gospodăriei colecti-

(Continuare în pag. a 5-a)

In laboratorul Școlii me di 
Nr. 1 din Galați

(Continuare în pag. a 4-a)



0 Zborul în Cosmos

$

n ultimul dece
niu au apărut nu
meroase lucrări 
privind cultura 
porumbului. Deși 
aceste cărți își

păstrează valoarea științifică, 
cîteva fapte Vin* să ilustreze 
(pentru a cîta oară ? !) cît de 
dinamică este noțiunea de nou 
in tehnică și știință.

Despre H.D. 303 și H.D. 311, 
âe pildă, lucrările nu amin
tesc de fel. Acești hibrizi du
bli de porumb au fost încer
cați la Baza experimentală de 
la Fundulea a Institutului de 
Cercetări Agricole începind 
eu anul 1957. Rezultatele ob
ținute în cursul anului trecut 
sînt de-a dreptul impresio
nante : H.D. 303 a produs 
8.310 kg porumb boabe la ha, 
iâr H.D. 311 a dat o produc
ție de 7.160 kg boabe. Ase
menea rezultate verificate în 
practica multor gospodării a- 
gricole socialiste, sînt dovezi 
grăitoare că sarcinile stabilite 
de Congresul al III-lea 
partidului în domeniul 
dueției porumbului (8-9
lioane tone porumb în anul 
1965) pot fi îndeplinite și 
Chiar depășite. Creșterea pro
ducției medie la hectar pe în
treaga suprafață de 4 milioa
ne de ha (care va fi cultivată 
în anul 1965 cu porumb) va 
aduce după sine depășirea în- 
tr-o mare proporție a mediei 
mondiale actuale și va situa, 
în această privință, țara noas
tră printre primele în lume.

Porumbul dublu hibrid 
(H.D. cum îi spun specialiș
tii) nu crește Ia întîmplare. El 
se obține după o minuțioasă 
și îndelungată muncă științi
fică (de selecționare și încru
cișare a liniilor consangvini
tate). După mai mulți ani se 
creează hibridul dublu de po
rumb cu Calități excepționale, 
printre care : o productivitate 
mult mai mare ca soiul obiș-

at 
pro- 
mi-

A. MARINOIU

Asaltul adîncurilor

Șireanimare

și săruri de 
vor să afle 
și cînd s-au

acestor zăcă- 
la mari adîn- 
urmează vor 

efectuarea fo-

12“
Pavel Lukianan- 
nou soi de griu 
produce cite 50 
pe care l-a de-

A-

Hidrocentrala de tip deschis (fără clădirea sălii mașinilor) de la Kremenciuk

Pămîntului

ȚIP grup de medici de la In- 
(i stitutul superior medico-mi

litar din Sofia, condus de 
prof. Ghencio Krîstinov, a obținut 
un nou mare succes : ei au reu
șit să reanime un tînăr ostaș care 
fusese electrocutat. La 30 octom
brie 1961, tînărul Doicin Savov 
Doicinov, din satul Slivnița, dis
trictul Sofia, a fost electrocutat 
de un curent de înaltă tensiune

a 
in
si
de 

za-

în apropierea Sofiei. Moartea 
survenit instantaneu. Toate 
cercările tovarășilor săi și ale 
fora care i-au venit în ajutor 
a-l readuce în viață au rămas
darnice. La circa 25 de minute 
după producerea accidentului ti- 
nărul a fost transportat la Insti
tutul superior medico-militar din 
Sofia.

Aici a început de îndată o lup
tă dîrză cu moartea. Profesorul G. 
Krîstinov și medicii E. Krusteva, 
M. Manolova, S. Filipov și A. Stî- 
cev au reușit ca inima lui Doici- 
nov să-și reia activitatea, ca și or
ganele respiratorii. Prof. Krîstinov 
•făcînd o incizie adîncă în partea 
stingă a toracelui, a deschis peri- 
cârdul și a început masarea ritmi-

la scuturarea frun-

mai mulți dintre 
și tehnicienii noș-

cer- 
s-au 
eco- 
pro- 
Cer-

Podu-Iloaiei (Iași) 
că

nuit de porumb, rezistență 
excepțională la cădere (dato
rită în primul rînd rădăcini
lor sale adinei și puternice), 
rezistență remarcabilă la se
cetă, rezistență deosebită la 
tăciune (unul din dușmanii 
cei mai periculoși ai plantei), 
fragilitate mare a cozii știu- 
leților și ușurința de a se des
face pănușele de pe știuleți 
(ceea ce ușurează mecaniza
rea recoltării), adaptabilitatea 
mai bună la soluri și climate 
diferite, precum și rezistența 
mai mare 
zelor.

— Cei 
specialiștii 
tri, îmi relata ing. T. Mure- 
șan, șeful laboratorului de a- 
meliorări de la Baza de 
cetări agricole-Fundulea 
convins de importanța 
nomică a generalizării in 
ducție a hibrizilor dubli, 
eetările noastre, efectuate la 
Fundulea și in stațiunile ex
perimentale Șimnicu (Oltenia). 
Turda, 
etc., au demonstrat clar 
față de alte soiuri obișnuite 
anumiți hibrizi-dubli creați în 
țară și adaptați condițiilor 
noastre de climă și 
șese să extragă din 
cantitate mai mare 
stanțe nutritive, pe care 
prelucrează în frunze, formin- 
du-și știuleți mult mai dez
voltați, cu boabe multe și 
mai mari, cu un conținut mai 
mare de proteine sau de a- 
midon și grăsime.

Vizitînd și alte laboratoare 
din cadrul secțiilor de micro
biologic, fiziologie, biochimie 
și culturi irigate, de protecție 
a plantelor, de mecanizare, de 
valorificare a porumbului în 
hrana animalelor etc., ne con
vingem de adevărul că pro
ducția bogată de porumb în
seamnă : semințe dublu-hibri
de plus aplicarea complexului 
de măsuri agrotehnice. Exe- 

sol, reu- 
pămînt o 
de sub- 

le

sălile Institutului de proiectări chimice 
IPROCHIM din Capitală.

de-a treia ii 
fost reanimat, 
se desfășoară

după ce 
activitatea 

în bune 
fost com

că, cu mîinile, a cordului deceda
tului. In același timp a fost apli
cată respirația artificială cu ajuto
rul unui aparat de anestezie intra- 
trahială. Primele contracții ale cor
dului au apărut după cinci minu
te de masaj, apoi activitatea ini
mii a început să devină mai regu
lată. Curînd s-a restabilit și res
pirația spontană, apropiindu-se de 
normal.

In cea 
tînărul a 
cardiacă 
condițiuni, respirația a 
plet restabilită, iar obrajii pacien
tului și-au recăpătat culoarea. Par
te din reflexele cerebrale și vi
zuale au lost restabilite. De ase
menea s-au constatat unele func
țiuni normale ale creierului. Pa
cientul poate să absoarbă lichide.

Tinărul care a fost reanimat se 
află în prezent sub îngrijirea per
manentă a medicilor reanimatori 
și neurologi. In tratamentul care 
se aplică lui Doicinov se folosesc 
cele mai moderne mijloace pen
tru controlul activității cordului și 
creierului.

oi

(care

de plante, în funcție de 
soiul ți modul de cul- 

respectiv. efectuarea la 
a lucrărilor de întreți- 

și recoltare a culturilor

de

cutarea arăturii adinei 
constituie lucrarea de bază a 
solului), semănarea la timp, a- 
sigurarea unei densități op
time ‘ ------
zona, 
tură 
timp 
nere
— contribuie din plin la um
plerea hambarelor cu mari 
producții de porumb. Una din 
căile sigure pentru obținerea 
de 5.000 kg porumb-boabe la 
ha in cultura neirigată, este 
folosirea tuturor rezervelor de 
îngrășăminte naturale și chi
mice și mai ales a gunoiului 
de grajd care e la îndemîna 
oricărei gospodării agricole.

Numeroși cercetători lucrea
ză direct pe cîmpurile expe
rimentale ale institutului.

Pe unul din aceste cîmpuri 
de la Fundulea am întîlnit-o 
pe tinăra ingineră Țapu Zoie 
care ne-a spus :

— Cercetările noastre, expe
riența dobîndită de fruntașii 
recoltelor bogate au dovedit 
că se pot obține producții mari 
de porumb, 5000 kg boabe la 
hectar în condiții de neiri- 
gare. Pentru aceasta însă 
• necesar ca oamenii muncii 
din agricultură să aplice în 
practică întregul complex de 
măsuri agrotehnice cerut 
cultura porumbului dublu-hi- 
brid. în scopul popularizării 
porumbului dublu-hibrid în 
rîndul tinerilor colectiviști, 
organizația U.T.M. a Institu
tului nostru, în colaborare cu 
Comitetul raional U.T.M. Leh- 
liu, a inițiat o serie de acți
uni prin crearea a 18 loturi 
experimentale cu hibrizii cei 
mai valoroși. Pe aceste loturi 
s-au obținut sporuri de 30-40 
la sută față de producția so
iurilor locale. Asemenea ac
țiuni au fost organizate cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. 
din gospodării colective și de 
cercetători tineri din alte sta
țiuni ale Institutului. Pe li
nia îndeplinirii sarcinilor tra
sate de partid, organizația 
U.T.M. de la Baza de cerce
tări agricole-Fundulea s-a an
gajat să sprijine din punct de 
vedere tehnic gospodăriile co
lective din raionul Lehliu în 
vederea obținerii, pe loturile 
fixate, a producției de 5.000 
kg boabe la ha.

In aceste zile, la Fundulea, 
cercetătorii științifici își înte
țesc eforturile în vederea so
luționării problemelor pe care 
le impun sporirea producției 
vegetale. Prin aplicarea rezul
tatelor muncii lor științifice 
în practica agricolă se pune o 
temelie trainică recoltei vii
toare.

Skorozreika

lelecfionatorul 
ko a obținut. un 
da toamnă care 
chintale la ha. și 
numit „Skorozreika nr. 12". 
casta poate li cultivat In regiunile 
cu climă umedă. El este rezistent 
la cădere, la Irig și are o peri
oadă de vegetație scurtă.

Noul soi de grîu se află acum 
In culturi comparative la stațiunile 
experimentale speciala pentru în
mulțirea semințelor de soi.

-ar părea că pla
neta noastră este 
pe de-a întregul 
cunoscută și că e- 
poca marilor des
coperiri ține de

trecut. Totuși aproape fie
care nouă zi aduce corective 
la reprezentările noastre asu
pra Pămîntului.

De pildă, ce știm despre 
•dineurile Pămîntului ? Pînă 
In prezent au fost forate doar 
cîteva „puțuri" cu adîncimi 
de 5—7000 metri. In compa
rație cu diametrul Pămîntu
lui aceste adîncimi nu sînt 
nici măcar de mărimea pere
ților unui balon de săpun.

Pînă acum cel mai adine 
au „privit" înăuntrul planetei 
noastre geofizicienii. Cerce- 
tînd răspîndirea undelor seis
mice naturale și artificiale, 
răspîndirea intensității cîmpu- 
lui gravific și a cîmpului 
magnetic ei au stabilit că gro
simea scoarței terestre osci
lează de la 5 km sub apele 
oceanului la 70 km sub lan
țurile muntoase. De asemenea, 
geofizicienii au constatat că 
sub învelișul superior al Pă
mîntului se află un strat for
mat dintr-o substanță cu o 
mare greutate specifică care, 
după cum se poate presupune, 
se află la o presiune de 10-15 
mii de atmosfere și la o tem
peratură de 600 grade C.

S-a mai observat că acolo 
pa unde trece limita inferioa-

A

1

< 1

de

un

Unul din produsele Uzinei 
transformatoare din Zapoiojie: 

transformator care încape 
in palma unui om

Metodă nouă 
de stabilire 

a rezistenjei 
plantelor la frig
Biologul sovietic prof. Ghen- 

kel a ajuns la concluzia că 
capacitatea plantelor, pomilor 
și semințelor de a suporta 
frigul este determinată de sta
rea protoplasmei lor. Obser
vațiile făcute la microscop 
permit să se stabilească gra
dul în care planta este pregă
tită să ierneze.

Determinînd adîncimea re- 
paosului țesuturilor după 
starea protoplasmei, se poate 
reduce durata de stratificare, 
(durata ținerii semințelor si 
pomilor fructiferi la căldură) 
se pot tăia la timp coroanele 
pomilor, se poate alege tem
peratura necesară pe: 
trarea recoltelor 
culturi. In afară 
prin metoda 
Ghenkel pot fi 
noi soiuri mai 
frig pentru a fi cultivate in 
regiunile nordice.

păs- 
diferitelor 

de aceasta, 
profesorului 
selecționate 

rezistente la

ră a scoarței terestre, undele 
seismice își modifică în mod 
radical caracterul lor, ceea ce 
a dus la presupunerea că aici 
acționează forțe uriașe și că 
avem de-a face cu materiale 
a căror compoziție și stare de 
agregare este cu totul deose
bită de cea obișnuită. Tot a- 
colo se află și marele „fur
nal" al planetei noastre care 
topește și aruncă la suprafața 
ei bogățiile cele mai mari sub 
forma zăcămintelor minerale. 
Prin urmare, este 
necesar să se foreze 
scoarța terestră pînă 
la adîncimi cît mai 
mari pentru a putea 
astfel cerceta tainica 
substanță cu pro
prietăți necunoscute 
nouă, pentru a stu
dia procesele care 
naștere planetei noastre.

In acest scop, geologii 
vietici elaborează metodele 
unor foraje ultraadînci. De cu
rînd, în partea de vest a Ka- 
zahstanului, a început forarea 
primei deschideri cu o adîn
cime de 7 km din Asia. Aces
te lucrări urmăresc să strîngă 
informații și să permită acu
mularea de experiență înainte 
de începerea forajelor ultra
adînci în scopul cercetării 
structurii uriașelor zăcăminte 
de petrol șl gaze. Aici va fi 
experimentat utilajul cel mal 
modem, In mar» part» auto

i

„De ce să călătorim în Cos
mos ?" „Ce piedici au sta) în 
cale ?“ „Racheta, un vehicul vechi 
...și totuși nou", „Dirijarea rache
telor cosmice", „Astronave și căi 
interplanetare", „Startul și reveni
rea la sol", „Etape în cucerirea 
Cosmosului", „Omul în spațiul 
cosmic", „Omul în spațiul inter-

au termi- 
cazan eu

o 
productivitate de 2.500 tone pe
orS. Cazanul va funcționa cuplat 
cu o turbină de 800.000 kW. Ve-

I

„TALENTE" ELECTRONICE
„Talentele” minusculului 

electron se dovedesc cu adevă
rat inepuizabile. După ce elec
tronii au demonstrat că pot fi 
matematicieni, contabili, tra
ducători științifici și literari, 
dispeceri în uzine și „sufletul" 
automatizărilor, oamenii de 
știință din Uniunea Sovietică 
au pus recent la punct cîteva 
noi utilizări, de-a dreptul ului
toare, ale electronicii.

Detectivul... 
din atom

Din ce este făcută o clădire, 
din cărămizi, lemn, piatră sau 
beton 2 I" 
Luăm un 
clădirea 
ceasta nu 
cercetăm 
spune 
todă 2 
surdă, 
miștii 
în studiul atomului.

Iată ce a declarat recent, în 
această privință, savantul a- 
tomist A. Alehanian, directo
rul Institutnlai de fizică al A- 
cademiei de Științe a Arme 

Nimic mai simplu! 
tun, vizăm exact 

și... foc! După a- 
i ne râmine decît să 

dărimăturile. Ce-ați 
despre o asemenea me- 
Ar fi fără îndoială ab- 
Cu toate acestea ato- 

folosesc această metodă

£ 

nici Sovietice.
„Toată lumea cunoaște pro

babil acceleratorii de protoni 
construiți in Uniunea Sovie
tică și în alte țări. La Dubna, 
de pildă, există un accelera
tor de 10 miliarde eleețron- 
volți. Intr-o asemenea instala
ție protonii, particule ale nu-

matizat și adaptat pentru re
gimul de lucru la mari adîn
cimi, construit în urma cola
borării unui întreg complex 
de institute de cercetări, bi
rouri de construcții și uzine. 
Acest colectiv efectuează stu
dii destinate construirii utila
jului pentru forarea la adîn
cimi de 15 km. în Uniunea 
Sovietică a fost elaborat în 
prezent proiectul forării a 5 
puțuri cu o adîncime de 15 
km.

Prima sonda, cu o adîncime 
de 15 km va fi forată în re
giunea depresiunii Mării Cas- 
pice. Geologii urmăresc să a- 
tingă aici „fundamentul" con
tinental și să determine limita 
inferioară a prezenței petro
lului. A doua sondă, cu o a- 
dîncime de 15 km, va străbate 
graniturile Kareliei, a căror 
vîrstă a fost evaluată la 3,5 
miliarde ani. Acest foraj va 
permite geologilor să cunoas
că taina formării continentelor.

Cea de-a treia sondă, loca
lizată în Ural, va fi forată în 
scopul atingerii limitei infe
rioare a celui mai mare zăcă- 
naînt metalifer din lume. Este

i

Specialiștii sovietici 
nat construcția unui 
abur extrem de puternic cu

Cazan de...

Ce să citim !

■j

TR. POTERAȘ

stelar", „Linii principale de dez
voltare, în viitorul apropiat în as
tronautics", „Patria astronauticii” 
— iată subtitlurile noii lucrări a 
ing. Ion Pascaru, apărută recent 
in colecția „Știința învinge" a E- 
drturii Tineretului.

Profund cunoscător al tehnicii 
rachetelor, autor al unei suite de 
broșuri și cărți despre marile bi- 
ruinți ale științei și tehnicii sovie
tice pe drumul cuceririi Cosmosu
lui, inginerul Ion Pascaru, confe
rențiar la Institutul politehnic din 
Capitală, reușești să sintetizeze 
în noua sa carte, vasta gamă de 
probleme pe care le ridică cos
monautica, prezentind tinerilor ci
titori într-o formă atractivă, pro
blemele zborului cosmic.

însoțite de un mar» număr de 
ilustrații care plasticizează expli
cațiile științifice, cele 325 de pa
gini ale lucrării deschid în fața 
cititorilor marile perspective des
chise omenirii de primii mesa
geri »i umanității car» au zdrobit 
lanțurile gravității.

șapte etaje 
porii trimiși spre această turbină 
vor fi încălziți pînă la 585° sub 
presiunea supereritică de 225 Atm.

Cazanul are înălțimea unei case 
da 7 etaje. Focarul va fi alimentat 
eu gaze naturale și păcură.

cleului, capătă viteze uriașe și 
se izbesc de alți atomi. Atomii 
se sparg in mii de bucățele, 
la fel cum se sparge un bor
can lovit 
culele in 
asemenea 
mai acele 
formează 
că iau 
ciocnirii
Dar o asemenea 
cercetări nu se potrivește ari
cind. Noi bombardăm atomul

de un glonț. Parti- 
care se desface un 
atom reprezintă toc- 
elemente care fie că 
corpul atomului, fie 

naștere în momentul 
extrem de violente, 

metodă de

CÂI NOI In tehnica
CONTEMPORANĂ

cu protoni, particule grele ale 
nucleului. E ca și cum am stu
dia construcția unei case așa 
cum s-a arătat mai sus, Fizi
cianului însă îi este extrem de 
necesar să afle ce structură 
are o particulă elementară 
fără a o ăistmge ■■ acest scop. 
Este iaiportan; să se păzească 

oroa k s* doczâ dâ-
t runde in acest edifici». să -i 
cerceteze toate „colțurile" fără 
a-l vătăma cituși de puțin. S-a 
dovedit că rolul unor aseme- 
menea agenți inofensivi îl pot 
juca particulele ușoare și a- 
nume electronii și particulele 
de lumină, așa numiții fotoni. 
Începind din anul 1957, Insti- 

va fi forată 
va atinge 
pentru a 

s-au for- 
metalifere 
împărțirii 

pătura 
granite

multe 
aștep-

în 
de

cunoscut, de altfel, că în 
Ural se află bogate zăcăminte 
de cărbune, minerale metali
fere, metale rare 
potasiu. Geologii 
răspunsul cum 
format acestea.

Sonda a patra 
In Azerbaidjan 
straturile de bazalt 
explica în ce mod 
mat zăcămintele 
și care este cauza 
scoarței terestre în 

formată din 
și bazalte.

Cele mai 
revelații sînt 
tate de la forajul ce 
se va efectua 
insulele Kurile, 
origine vulcanică. In 
regiunea unde este 

localizată cea de-a 5-a sondă 
ultraadîncă scoarța terestră 
este foarte subțire și de aceea 
va fi posibilă atingerea după 
puțin timp a stratului înveci
nat cu acea substanță necu
noscută care modifică 
rul undelor seismice.

Următoarele două 
vor fi, prin urmare, 
oadă de intensă cunoaștere a 
planetei noastre. In acest 
scop oamenii de știință so
vietici vor pregăti noi metode 
de detectare a zăcămintelor■
de minerale utile, vor fi pros
pectate sute de zăcăminte de 
petrol, gaza *1 metale. Intru-

caracte-

decenii 
o peri-

Cercetătorii Institutului de Cercetări In Construcții șl Econo
mia construcțiilor la lucru...

tutul se ocupă cu proiectarea 
și construirea unor accelera
tori unici în lume care vor 
pune la dispoziția fizicienilor 
un fascicul de electroni cu o 
energie colosală de 6 miliarde 
electroni-volți1 Cu ajutorul 
unui asemenea fascicul se va 
putea cerceta in cele mai mici 
amănunte pînă și structura 
protonilor și a neutronilor, se 
va pătrunde în tainele unor 
particule fine ale materiei, 
care sint de un milion de ori 

decît diametrul 
Se înțelege că 

mașini 
fi construite 

țară care

Piesele acestei
n

mai mici 
unui atom, 
asemenea 
pot 
de o 
de 
roltată.
șinj trebuie uzinale 
cirie extraordinară. ! 
tic eu de asalt, oamenii de ști
ință nici nu cutezau să viseze 
la o asemenea precizie. Știința 
și industria sovietică au reu
șit să rezolve această problemă 
complicată. Principalele piese 
ale acestor construcții unice 
au și fost realizate. In curînd 
fizicienii își vor putea începe 
experiențele folosind această 

gigantice 
numai 

dispune 
o tehnică puternic dez- 

ma- 
pre-

cit majoritatea 
minte se află 
cimi, anii ce 
duce pe lingă 
rajelor ultraadînci la perfec
ționarea metodelor de pros
pectare geofizice și geochimi- 
ce. Larga aplicare a metode
lor fizicii nucleare și a celor 
care ne dau o reprezentare 
privind răspîndirea elemente
lor chimice în scoarța teres
tră, vor constitui un impor
tant pas înainte al științei.

In afara punerii în valoare 
a marilor zăcăminte de mine
rale, forajul ultraadînc va 
permite și folosirea pe scară 
largă, în viitorul apropiat, a 
uriașelor resurse energetice.

Totuși, forarea celor 5 son
de de adîncimi foarte mari nu 
va duce la rezolvarea tuturor 
marilor probleme ale geolo
giei și geofizicii Pămîntului. 
De aceea savanții sovietici 
propun construirea unui sis
tem de galerii verticale și o- 
blice care să coboare treptat 
în adîncurile Pămîntului. A- 
dîncimea teoretică la care ar 
putea coborî aceste galerii 
este evaluată la 30 de kilome
tri. Acolo, de altfel, ne aș
teaptă și cele mai multe pro
bleme nerezolvate ale inter
acțiunii dintre nucleul incan
descent al Pămîntului și 
scoarța acestuia.

T. ROLL 
geoUzfclen 

instalație nouă și electronii, ca 
adevărați 
vor porni 
inspecție 
mului.

detectivi minusculi, 
în uluitoarea lor 
in interiorul ato-

„Strategia** feroviara 
în... 2 rrJiioane 

de variante
''Minusculii electroni s-au do

vedit în ultimul timp... fero
viari și strategi neîntrecuți. 
Iată despre ce este vorba.

Zilnic căile ferate sovietice 
transportă milioane de tone de 
diferite mărfuri. Dar spre deo
sebire de trenurile de călători, 
garniturile mărfare n-au de 
cele mai multe ori o destina
ție directă. Să presupunem că 
din Moscova pornește o garni
tură marfară. Pe vagoane se 
poate citi denumirea stațiilor 
de destinație : Saratov, Odesa 
și altele. Ajungînd la Odesa, 
vagoanele destinate acestei 
stații sînt detașate și descăr
cate. Celelalte rapoane aș
teaptă apoi pe liKîile de re- 
7erră coapleterea parazrcr:-.

jiec
roviciT se cduTtâ sute de 
goane de tranzit. Tocmai în a- 
semenea cazuri este nevoie de 
cele mai raționale planuri de 
formare a trenurilor care să 
(curteze staționarea vagoane
lor. Planurile de formare a 
trenurilor reprezintă de fapt 
cea mai autentică „strategie” 
a transportului feroviar. In a- 
ceste planuri se indică ce va
goane trebuie atașate la garni
turile curente, să se țină seama 
de ruta trenului, de capacita
tea de trafic a fiecărei stații 
de triaj de pe această rută. 
Dar planurile sînt elaborate 
de oameni. Folosind chiar ma
șini de calcul și tabele speci
ale, omul nu este in stare să 
prevadă toate variantele posi
bile. Dacă de exemplu pe par
cursul trenului se află 5 sta
ții de triaj, el poate să o- 
prească în fiecare din ele sau 
să treacă prin unele stații fără 
a fi garat în nici una din ele. 
Intr-o astfel de situație sînt 
posibile în total 64 de variante 
de formare a trenurilor.

Dacă numărul stațiilor este 
de 6, numărul variantelor de
vine 1024, iar pentru 7 stații, 
numărul variantelor atinge 
pește 30.000. Pentru 8 stații se 
ajunge la o cifră de-a dreptul 
astronomică : peste 2 milioane 
de variante.

înainte se considera că ar fi 
o adevărată utopie încercarea 
de-a le studia pe toate. Iată 
insă, că de curînd, electronii 
s-au dovedit capabili să re
zolve această problemă excep
țional de dificilă. Intr-adevăr, 
mașina electronică de fabrica
ție sovietică STRELA rezolvi 
in cîteva minute problema va
riantelor pentru 8 stații. Spe
cialiștii au calculat că numai 
la un astfel de nod feroviar 
cum este Moscova, de pildă, 
folosirea mașinii electronice de 
calculat va aduce anual o eco
nomie de peste 14 milioane dt 
ruble.

Iată doar două din noile do
menii în care minusculii elec
troni și-au dovedit superiori
tatea față de toate sistemele 
existente. Și totuși sîntem abia 
la începutul tuturor surprize
lor pe care ni le rezervă elec
tronica.

Ing. I. IONESCU

■»

*

Detector 
cu neutroni

Specialiștii sovietici au 
construit un aparat care 
permite geologilor să des
copere zăcămintele mine
rale fără a lua probe din 
sol.

Acest aparat este un ge
nerator cu neutroni, denu
mit ..detector cu neutroni". 
El oferă posibilitatea să se 
stabilească conținutul pro
centual de fier și de alte 
metale din minereuri și 
roci. Ca urmare a introdu
cerii noului aparat geologii 
nu vor mai trebui să ia 
probe de minereuri și roci 
pentru cercetări de labora
tor.



Comitetul U.T.M. pe școală 
------ și activul său —

Un om 
al satului

în școala noastră a avut 
loc conferința de alegeri 
U.T.M. A fost ales noul comi
tet, format din utemiști har
nici, fruntași la învățătură, 
cu prestigiu în fața elevilor. 
Conferința a adoptat și un bo
gat plan de măsuri menit să 
ducă la îmbunătățirea conti
nuă a activității organizației 
U.T.M. în școală. Activitatea 
noului comitet U.T.M. trebuia 
să înceapă cu transpunerea în 
viață a acestui plan de mă
suri.

încă din primele zile ale 
activității noului comitet 
U.T.M.; organizația de partid 
ne-a arătat cum trebuie să 
muncim; în ce direcție tre
buie să ne îndreptăm atenția 
în mod deosebit, ce așteaptă 
organizația de partid și școa
la de la noi. Activistul care 
răspunde de școala noastră 
din partea Comitetului raional 
U.T.M. -Grlvița Roșie a ve
nit cîteva zile la rînd în școa
lă pentru a ajuta comitetul 
U.T.M. nou ales să-și înceapă 
cu bine activitatea.

Este foarte important ca 
membrii comitetului U.T.M. 
să ajute practic birourile 
U.T.M. de ani și de clase 
să-și organizeze munca. Pen
tru aceasta, însă, membrii co
mitetului U.T.M. trebuiau să 
cunoască bine sarcinile care 
le revin, metodele și forme
le prin care pot fi ele trans
puse în viață. Am organizat, 
în acest scop, o ședință de 
lucru a comitetului U.T.M. în 
care am dezbătut pe larg 
sarcinile fiecărui resort din 
cadrul comitetului A fost o șe
dință foarte instructivă. Mem
brii comitetului au pus între
bări pentru a se clarifica cît 
mai bine cum să-și organizeze 
munca în cadrul resortului 
respectiv, cum să muncească 
cu birourile de ani și de 
clasă. în aceeași ședință, 
membrii comitetului au făcut 
propuneri pentru formarea 
colectivelor fiecărui resort și 
totodată au primit îndrumări 
cum să muncească cu aceste 
colective.

Prima acțiune a comitetu
lui U.T.M. a fost, instruirea 
activului U.T.M. din școală. 
Responsabilii fiecărui resort 
din cadrul comitetului U.T.M. 
au vorbit în fața activu
lui despre sarcinile pe care 
trebuie să le îndeplineas
că birourile de ani și de clase, 
le-au arătat ce metode și for
me de muncă pot fi folosite, 
pentru realizarea acestor sar-

rj t dsfă-
c. a—^a *—— — polttic
și a informărilor politice, cum 
vor fi acestea organizate.

Responsabilul cu munca de 
învățătură a împărtășit acti
vului U.T.M. experiența do- 
bîndită de organizația U.T.M. 
din școală privind sprijinirea 
procesului de învățămînt, a 
arătat măsurile care trebuie 
luate pentru ridicarea conti
nuă a nivelului la învățătură 
al elevilor.

De asemenea, s-a discutat 
despre organizarea adunărilor 
generale, despre temele care 
trebuie dezbătute în aceste 
adunări etc. în cadrul aceleiași 
ședințe am arătat activului

Rodnică activitate 
de cercetare 

științifică
In cercul științific de mi

neralogie și petrografie 
„Gh. Munteanu Mur- 

goci“ din Institutul de Petrol, 
Gaze și Geologie-București ac
tivează în acest an 30 de stu- 
denți ai Facultății de geologie 
tehnică sub conducerea acad, 
prof. Al. Codarcea, a prof. L. 
Pavelescu și a asistenților D. 
Mercus și Ana Radu.

în prezent, activitate cercu
lui se află în plină desfășura
re. Unii studenți își definiti
vează -lucrările cu care se 
vor prezenta la sesiunea din 
decembrie 1961, iar alții au în
ceput să studieze materialul 
destul de bogat, cules în tim
pul practicii de vară. Este de 
remarcat că studentul L. Vic- 
tor (anul IV) lucrează zilnic, 
cu pasiune, la o temă privind 
petrografia regiunii Ocna de 
Fier, lucrare care va fi gata 
în curînd.

La lucrări au fost atrași și 
studenții anului I care au și 
fost introduși în problemele 
deja stabilite în tematica cer
cului și chiar la unele pro
bleme mai noi.

în cadrul cercului se abor
dează și teme care implică u- 
tilizarea unei aparaturi dintre 
cele mai moderne cu care la
boratoarele institutului sînt 
înzestrate. Astfel, au început 
lucrările privind determinarea 
structurii interne a cristalelor 
cu ajutorul razelor X. Sub 
conducerea șefului de lucrări
— asistent Alexandru Kissling
— studenții au și făcut primii 
pași. Bogată în conținut, te
matica cercului se referă și 
la multe alte metode de lu
cru avansate, dintre care une
le care se aplică chiar pentru 
prima dată în țara noastră.

Condițiile minunate de stu
diu și cercetări, create studen
ților de către statul nostru 
democrat-popular constituie 
chezășia obținerii de către 
studenții cercetători a unor 
rezultate cu care institutul să 
se poată mîndri.

C. ARAMBAȘA 
student 

cum trebuie să întocmească 
planul de muncă pe baza pla
nului de măsuri, cum trebuie 
să treacă practic la realiza
rea planului, i-am adus la 
cunoștință planul comun de 
activități educative al organi
zației U.T.M. și al conducerii 
școlii.

Consfătuirea activului U.T.M. 
a fost deosebit de instructivă. 
Membrii birourilor U.T.M. de 
clasă și de ani, cu o expe
riență mal îndelungată în 
această muncă, au vorbit des
pre experiența lor în organi
zarea muncii în diferite do
menii ale activității organi
zației U.T.M. Secretarul bi
roului organizației de bază 
U.T.M. a claselor paralele a 
IX-a a arătat adresîndu-se 
îndeosebi activului U. T. M. 
din clasele a VIII-a, cum au 
organizat ei anul trecut adu
nările generale U.T.M. ținînd 
seama că aveau în clăsă ute
miști care intraseră de puțină 
vreme în rîndurile organiza
ției U.T.M și elevi care se pre
găteau să devină utemiști. 
Astfel, el arăta că pentru 
adunările generale au ales 

VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE
teme ca : „Sarcinile utemiști- 
lor“, „Cum trebuie să în
vețe și să se comporte un 
elev" sau teme ca : „Ce a dat 
regimul democrat-popular ti
neretului" etc. Aceste adunări 
generale au avut o mare efica
citate în viața utemiștilor 
și elevilor care se aflau în 
primul an al școlii medii. 
Alți membri ai biroului U.T.M. 
de ani și de clasă au vorbit 
despre activitatea culturală la 
nivelul claselor, despre preo
cuparea birourilor de clasă 
pentru a-i atrage pe toți ute- 
miștii la realizarea sarcinilor 
ce revin organizației U.T.M. 
din școală.

Imediat după plenara acti
vului, membrii comitetului și 
ai birourilor de ani au tre
cut la aplicarea în prac
tică a îndrumărilor primi
te. Experiența a arătat că 
accentul trebuie să fie pus pe 
activitatea la nivelul anilor, 
acolo unde utemiștii și elevii 
trăiesc și muncesc zi de zi.

Fără a neglija realizarea 
sarcinilor din cadrul fiecărui 
resort, în această perioadă, 
membrii comitetului au pus 
accent pe activitatea de în
drumare a birourilor de ani.

cum s-
ceastă îndrumare la cla- 
sele a vm-a. Lntr-una din 
zGe. cupă c-rele de clasă, to
varășul Valentin Grozava, 
care răspunde din partea co
mitetului de clasele a VIII-a, 
a întrunit biroul organizației 
de bază și organizatorii de 
grupă într-o scurtă ședință 

Noi blocuri de locuințe la Pitești.

rau toți prezențl, 1t 
băieți, unul și unul. 
Ultimul sosise chiar 
împricinatul, Cosfică 
Radu. Nicolescu le 
prezentă pe scurt 

motivele pentru care fusese con
vocată consfătuirea brigăzii. Radu, 
cu toate criticile pe care le pri
mise, cu toate promisiunile făcute 
în fafa tovarășilor săi de muncă, 
sîmbătă seara lipsise iar din 
schimb. Băieții erau supărafi. Aș
teptau acum să vadă ce le va 
spune Radu. Dar înainte ca el să 
înceapă, se auzi vocea lui Vasile 
Alexandru.

— Știm că vorbești cu o fată, 
că ai fost la dans cu ea. Ne-ai 
promis însă că n-ai să mai lip
sești. De ce ți-ai călcat cuvîntul?

— Să ne lămurim de la în
ceput, interveni Nicolae Oprinoiu. 
Să vedem ce sarcini a avut bri
gada noastră sîmbătă. De struni it 
cinci axe, patru bucșe și 24 de 
bolțuri. Atît știu eu. Știi ceva mai 
mult, tovarășe Nicolescu ?

— Doar atît aveam pentru sîm
bătă, răspunse scurt responsabilul.

— Scrie aici, în programul 
nostru pentru sîmbătă, dans ? Nu 
scrie. Atunci cum de-ți asumi 
dumneata asemenea „sarcini" în 
plus î

— Și cum stăm cu promisiuni
le ? întrebă Nicolescu. Oare nu 
ți-e rușine să-fi calci propriul tău 
cuvînf 1

Radu îi asculta mîhnif. Se aș
tepta el să fie muștruluit, dar nu 
chiar așa. Credea că o să-l frece 
zdravăn responsabilul și lucrurile 
se vor isprăvi. Și cînd colo, res
ponsabilul vorbise cel mai puțin. 
Iar el nici nu avu vreme să le 
mai explice. Dar ce avea să le 
spună ? Băieții aveau dreptate. 
Cînd lipsise prima dată, respon
sabilul îl criticase zdravăn. Apoi a 
doua oară l-a pus în discuția 
brigăzii. Acolo le povestise el ne
cazul său pe care acum îl amin
tise Vasile Alexandru și tot acolo 

da lucru, pentru a-i ajuta 
să-și alcătuiască planul de 
muncă. Propunerile utemiș- 
tilor șl; în primul rînd, 
planul de măsuri adoptat în 
adunarea de alegeri au fost 
concretizate în acțiuni care 
vor fi organizate în aceste 
clase în timp de o lună. S-a 
stabilit, de pildă, ca temă pen
tru prima adunare generală 
„Statutul — legea de bază a 
activității U.T.M. Calitatea 
de membru al U.T.M., dreptu
rile și îndatoririle utemiști- 
lor". în plan se prevede cine 
se va ocupa de pregătirea a- 
cestei adunări generale.

în planul de muncă al or
ganizației de bază U.T.M. de 
ani au fost prevăzute și mă
suri pentru buna desfă
șurare a învățămîntului poli
tic U.T.M. ca: pregătirea 
cursanților pentru seminarii, 
organizarea unor activități în 
sprijinul învățămîntului poli
tic. Planul de muncă prevede 
și măsuri pentru buna desfă
șurare a informărilor politice. 
Se stabilește, astfel, ca tema 
informării politice să fie 
anunțată cu o săptămînă 

înainte pentru ca elevii să se 
poată pregăti. în vederea bunei 
desfășurări a informării, s-a 
luat hotărîrea ca organizato
rii de grupă U.T.M. să dis
cute zilnic, cu elevii asupra 
materialelor citite de ei în 
ziare. De asemenea, organiza
torii vor face sondaje cum 
sînt citite ziarele, și vor da 
sarcini unor utemiști de a 
afișa la panou cele mai im
portante articole. în felul 
acesta, atunci cînd se ține in
formarea politică, utemiștii și 
elevii sînt pregătiți pentru 
această informare.

în plan au fost prevăzute 
și activități privind ridicarea 
nivelului de învățătură al ele
vilor din aceste clase, activi
tăți cultural-artistice și spor
tive etc.

Așa s-au petrecut lucrurile 
la fiecare organizație de bază 
U.T.M. : membrii comitetului 
au lucrat efectiv alături de 
birourile U.T.M. de ani la al
cătuirea planurilor, la orga
nizarea activității lor. Comite
tul U.T.M. s-a întrunit de 
curînd și a făcut o scurtă ana
liză a tuturor planurilor de 
muncă ale organizațiilor de 
bază U.T.M. Observațiile fă
cute au fost transmit de 
membru comitetului U.T.M. 
birourilor organizațiilor de 
bază.

Pentru adunările generale au 
fost stabilite teme ca „Statutul 
— legea de bază a activi
tății U. T. M. Calitatea 
de membru al U. T. M., 
drepturile și îndatoriri

întâmplări dintr^o brigadă
le promisese că nu mai lipsește. 
Veronicăi nu-i spusese nimic. Și 
cînd ea l-a rugat să meargă 
împreună la dans n-a fost în stare 
s-o refuze. Și acum, iată-l în fața 
tovarășilor săi, judeca) cu aspri
me.

Nicolescu era și el mîhnif. In 
același timp încerca și un senti

ment de bucurie. Băieții îi dă
deau tovarășului lor o lecție bine
meritată, Așa-i știe de la început. 
Săritori la lucru și neîngăduitori 
față de cei care aduc prejudicii 
brigăzii.

In brigada aceasta a intrat și 
el chiar din prima zi cînd a venit 
în Uzinele „1 Mai“ din Ploiești. 
Atunci era responsabil Gheorghe 
Brînzaru. Brigada era cunoscută 
in uzină. Mai erau cîteva și se 
desfășura între ele o întrecere pa
sionantă. Toată uzina stătea cu 
ochii pe aceste brigăzi. Cînd era 
fruntașă a lui Gheorghe Băcanu 
de la forță, cînd cea de la trata
mente, cînd cea de la M 4. A- 
cum, cînd își deapănă amintirile 
spune că zilele acelea constituie 
perioada romantici a brigăzii. 

le utemiștilor"; „U.T.M. — 
organizație revoluționară. Con
ducerea de către partid — 
chezășia succeselor noastre*; 
;,Organizația de bază — te
melia U.T.M. Centralismul 
democratic și disciplina de 
organizație" ; „Lupta poporu
lui nostru, sub conducerea 
partidului pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în pa
tria noastră" (la cl. IX-a); 
„P.M.R. — conducătorul Iubit 
al tineretului" (cl. a X-a); 
„Calitățile morale ale unui 
elev în școala socialistă" (cl. 
a IX-a); „Cum ne pregătim 
pentru viață" (cl. a Xl-a).

Considerăm că aceste pla
nuri asigură un conținut bo
gat activității educative în 
școală. Nu este însă totul să 
avem un plan bun. Trebuie 
muncit cu perseverență pen
tru realizarea lui. De aceea, 
comitetul U.T.M. va continua 
să-și desfășoare activitatea de 
îndrumare la nivelul claselor, 
să lucreze zi de zi cu birou
rile de clasă. Comitetul 
U.T.M. și-a propus să desfă
șoare cu birourile U.T.M. o 
muncă de perspectivă, să stu
dieze experiența lor, să o ge
neralizeze. Spre exemplu, noi 
am organizat de curînd o șe
dință a comitetului U.T.M. în 
care am analizat stadiul de 
pregătire a adunărilor gene
rale U.T.M. Membrii comite
tului U.T.Mi și secretarii orga
nizațiilor de bază au vor
bit despre experiența lor 
în organizarea primei adu
nări generale, realizîndu-se 
în acest fel un util schimb 
de experiență. Comitetul 
U.T.M. și-a făcut observațiile 
necesare dînd îndrumări pen
tru înlăturarea unor deficien
țe ce s-au ivit în pregătirea 
adunărilor generale U.T.M.

Comitetul U.T.M. și-a pro
pus să mai organizeze ase
menea ședințe de lucru pen
tru analizarea diverselor as
pecte ale activității organiza
țiilor U.T.M. de an și clase. 
Pentru perioada următoare, 
de pildă, am programat o șe
dință a comitetului în care 
vom analiza modul cum sînt 
pregătite și se desfășoară in
formările politice. în cîteva 
ședințe ale comitetului vom 
analiza și activitatea desfășu
rată de unele organizații de 
bază U.T.M. de ani în anumi
te perioade.

Munca noastră cu birourile 
organizațiilor de clasă va 
continua să se desfășoare în 
acest fel, deoarece numai o 
muncă de îndrumare concretă, 
permanentă, poate asigura 
buna desfășurare a activității 
organizațiilor U.T.M. de ani 
și clase.

CONSTANTIN BUDURU 
secretar al comitetului U.T.M. 

de la Școala medie nr. 4 
București

' -w- -w «r» Hjwggi

Apoi, în 1953 comunistul Brînzaru 
a fost promovat maistru. La 20 
octombrie, în acel an, în consfă
tuirea brigăzii a fost ales el res
ponsabil. Data o ține minte și a- , 
cum. Toți au vorbit despre tradi
ția brigăzii. Și toți au spus că 
această tradiție trebuie continuată.

Nu la mul) timp după aceea a 
avut o discuție cu Brînzaru. Deși 
între ei ca vîrstă nu-i distanță de
cît de cîțiva ani, Nicolescu nu
trește un mare respect pentru 
maistrul său. De la el a învățat 
meserie, de la el a învățat cum 
să conducă brigada. Și tot el îl 
sfătuiește cum să îndeplinească o 
comandă mai grea și necunoscută 
pentru brigadă.

— Băieții știu toți meserie, i-a 
spus Brînzaru. Dar nu-i de ajuns. 
Dimpotrivă, aș spune că e prea 
puțin. Osînza din povestea ursu
lui e pe sfîrșite. Trebuie să învă- 
țați, dar nu așa la întîmplare, ci 
ca la școală.

Maistrul l-a ajutat atunci să facă 
un plan de învățătură al brigăzii. 
Se prevedea acolo ca toți băieții 
să cunoască la perfecție metodele 
tăierii rapide și ale tăierii inten
sive. Prima dată să învețe cum 
se ascut corect cuțitele. Trebuiau 
să învețe bine strungăria. Pentru 
aceasta, pe deasupra, trebuiau să 
cunoască bine și geometria. Au 
făcut demonstrații practice. Iar 
cînd unul nu reușea, îl puneau să 
repete. Și s-a întimplat ca nici 
de data aceasta să nu meargă.

— Ce-i de făcut ?—l-a întrebat 
pe Brînzaru. A încercat de trei 
ori și tot nu merge.

— Atunci nu mai există decît 
o singură soluție, a fost răspun
sul,

La cercul de radio de la Casa pionierilor din Cluj

Mircea Poenaru — Petro
șani

După cum știi, alpinismul 
este un sport de echipă. Deci 
antrenamentele de unul sin
gur, sînt mai greu de reali
zat. E necesar să faci cunoș
tință cu alpiniști din Petro
șani. Te sfățuim să te adresezi 
în acest sens U.C.F.S. raional.

în cazul că numărul alpiniș- 
tilor nu este prea mare, cau
tă și alți tineri îndrăzneți cu 
care să te antrenezi împreună. 
Sîntem siguri că nu peste 
multă vreme vom afla că ți-ai 
reluat antrenamentele și mai 
ales că ai inițiat și alți tineri 
în cunoașterea și practicarea 
acestui interesant sport

Marius Vasilescu — Bacău
Vioara nu se poate învăța 

prin cursuri fără frecvență. 
Dacă te pasionează muzica 
încadrează-te în echipa artis
tică de pe lîngă clubul între
prinderii. Aici, cu ajutorul in
structorilor artistici, vei avea 
posibilitatea să înveți să cînți 
și Ia vioară.

Mai tîrziu, te poți înscrie la 
o școală superioară de mu
zică.

----- o-----  ------- -

Foto: AGERPRES

— Care ? — a întrebat Virgil 
nerăbdător.

— Să încerce a patra oară, 
apoi a cincea oară și așa mai de
parte.

Nicolescu l-a privit atent. Nu, 
lui Brînzaru nu-i ardea de glumă. 
l-au ascultat sfatul. Și treburile 
au începui să meargă pe făgașul 
cel bun. Brigada devenise un co
lectiv puternic, bine închegat, 
forma) din oameni stăpîni pe 
meserie și cu capacitate organi
zatorică. După o bucată de vre
me, conducerea secției l-a che
mat pe responsabilul brigăzii 
la o ședință de lucru. Concluziile 
l-au pus pe gînduri. Schimbul în 
care lucra brigada era cel mai 
bun. Și era și firesc. O brigadă 
de 11 strungari, atunci cînd este 
o brigadă bună, afîrnă greu. în 
balanță. Celelalte schimburi mer
geau însă mai slab. Se crease un 
decalaj mult prea mare între ele. 
Tovarășilor săi, Nicolescu le-a a- 
rătat că nimeni nu cîșfigă nimic 
chiar dacă un schimb este mereu 
fruntaș, iar celelalte două își în
deplinesc cu greu planul. Au ho
tărî! atunci ca o parte dintre 
strungari să treacă în celelalte 
schimburi. Vlad Marin, Oprinoiu 
Nicolae, Miu Niculae, Delescu 
Constantin, Tîrîlă Ene au plecat 
în schimbul II și în schimbul III. 
Iar brigada s-a completat cu cei 
noi veniți. Intrucîtva, munca de 
studiu a trebui) să fie luată de la 
început. Dar experiență exista. Și 
izbînda a fost de astă dată mai 
ușoară. Brigada a atins din nou 
nivelul cunoscut. Ba chiar conti
nuă să crească. Acum cei 11 strun
gari din brigada de la M 4 sînt 
un colectiv de nădejde. Vine o 
comandă extrem de urgentă 1

Mircea Petrescu — Galați
Cursul de maiștri zooteh- 

niști pe care l-ai absolvit nu 
echivalează cu școala medie 
de cultură generală. Certifica
tul de absolvire a școlii pro
fesionale de trei ani îți dă 
dreptul să te înscrii în clasa a 
VIII-a la școala medie serală.

Andrei Voiculescu — Boto
șani

Articolul 104 din ordinul 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii nr. 125/959, prevede că 
studenților din învățămîntul 
superior seral care se prezintă 
la examenul de stat, li se va 
putea acorda, la cerere, un 
concediu, fără plată, de cel 
mult 15 zile.

Ludovic Matias — Reșița.
De curînd, a fost terminată 

măsurarea precisă a lungimii 
totale a coastelor Uniunii So
vietice. Revista „Priroda" ne 
face cunoscute rezultatele: 
lungimea coastelor continen
tale : 60.085 km., lungimea
coastelor insulelor — 48.261
km. Total 108.346 km.

Valeria Marinescu — Sibiu
într-adevăr, la 15 octom

brie a intrat în funcțiune în
tre Moscova, Leningrad și 
Kiev o linie de videofon. Be
neficiarii vor putea vedea, pe 
un mic ecran, fața interlocu
torilor cu care vorbesc la te
lefon.

Ssa încheiat campania 
de prelucrare 

a legumelor și fructelor
încheind campa

nia de prelucrare a 
legumelor și fructe
lor pe anul 1961, 
muncitorii din fa
bricile de conserve 
fac un bilanț rodnjț. 
al realizărilor lor.

Cantitatea de 
conserve de legu
me, fructe șl de 
pastă de tomate

produsă anul a- 
cesta este cu peste 
21.000 tone mai 
mare decît cea din 
anul trecut.

Muncitorii din in
dustria conservelor 
au introdus în fa
bricație în această 
perioadă nume 
roase sortimente

Conducerea secției știe că Nico
lescu și băieții săi vor respetta 
termenul de predare. Se întîmplă 
ca un schimb să rămînă în urmă? 
Nicolescu și tovarășii săi i-au și 
sărit în ajutor.

Nicolescu se mîndrește mult 
cu băieții lui. Atunci cînd 
responsabilul le-a pus în față 
sarcina ca fiecare să-și continue 
studiile și să folosească toate po
sibilitățile pentru a deveni oameni 
cu o înaltă cultură toți au fost de 
acord cu el. Patru băieți își con
tinuă școala. Toți studiază cărți teh, 
nice, iar în timpul liber merg îm
preună la club, la spectacole, 11 
ascultă pe „cronicarul* brigăzii — 
Sima Spiridon — cînd le prezintă 
un film sau pe Nicolae Oprinoiu, 
cînfărețul lor de muzică populară 
și ușoară.

Dar drumul Iul Nicolescu Vir
gil n-a fost nicidecum un drum 
lin, ușor. Nu.

Flăcăul acesta de staturi mlțlo- 
cie, brunet, cu ochi pătrunzători 
și cu trăsături care reliefează o 
mare energie, este un om modest. 
De altfel, niciodată n-am auzit 
de la el „eu am făcut", Cînd era 
vorba de merite, acestea erau 
puse pe seama brigăzii. Șl viața 
lui mi-a fost povestită în sfrînsă 
împletire cu viața colectivului, 
succesele sale datorîndu-se nu
mai colectivului care i-a arătat în
totdeauna ce are de făcut, cum 
să-și pună în valoare calitățile 
personale. Se mai întîmplă să 
aibă insuccese șl atunci e sincer 
mîhnif șl frămîntat. Cu Radu s-a 
întimplat așa ceva. L-a convins să 
învețe. S-a înscris la școală. Și 
apoi Radu s-a pierdut pe drum.

— Multă vreme n-am să-mi 
iert faptul că n-am putut să-l de

chim Fedosei e 
învățător în Car
caliu, raionul Mă
cin, sat de pes
cari, în jos pe Du
năre, dincolo, pes

te apa fluviului, în dreptul 
Bălții Brăila.

Achim Fedosei e tînăr, nu 
are barbă patriarhală, semnul 
distinct al înțelepciunii bă- 
trînilor pescari, dar oamenii 
tineri și mai în vîrstă îl pre
țuiesc. îi cer sfatul.

Intîlnindu-1 pe uliță sau 
aiurea, Fedosei trece neobser
vat, ca unul din oamenii care 
nu-ți atrage cu nimic atenția. 
E de statură mai mult mă
runtă decît mijlocie. Ochii al
baștri ca cerul senin de pri
măvară te privesc liniștit; cu 
înțelegere.

...Așa mi-a fost zugrăvit 
Achim Fedosei de tovarășii 
de la Comitetul raional U.T.M. 
Măcin, dar maj ales de tova
rășul Tănase Simion, secreta
rul de partid din Carcaliu în 
al cărui carnet de însemnări 
numele tînărului nostru era 
însoțit de paranteza „un foarte 
bun activist cultural".

în aceeași seară l-am în- 
tîlnit la cămin, cu ocazia 
unei serbări.

Achim Fedosei el însuși, 
acolo sus pe scenă, trăiește în 
concentrarea ce i-o dă condu
cerea celor aproape 100 de 
voci ale corului, de el înfiin
țat și pregătit, spre acea ar
monie a cîntecului, cînd im
petuoasă, năvalnică ca apele 
primăverii, cînd lină molcomă 
ca scurgerea bătrînului Da- 
nubiu. Nicăieri parcă nu am 
priceput ca aici, în mijlocul 
pescarilor, frumusețea cînte
cului luj Ludovic Paceac „Doi 
pescari", interpretat de corul 
instruit și dirijat de Achim 
Fedosei.

Pescarii, oameni cu sufletul 
plin de poezie iubesc muzica, 
cîntecul cu care-și însoțesc 
întotdeauna munca. Dar tim
purile trecute, cu cherhanagii 
hrăpăreți, jefuitori ai muncii, 
au făcut din cîntecul pescăresc 
un ecou impresionant al du
rerilor lor și nu de puține ori al 
sentimentelor de revoltă. Pe 
trunchiul sănătos al tradiției 
vechiului cîntec pescăresc au 
înflorit și crescut în anii noș
tri vlăstare viguroase care, 
pline de frumusețe și strălu
cire, sînt o expresie a bucu
riei, a vieții pe care o trăiesc 
pescarii.

Valorificarea talentelor deo
sebite, a muzicalității neobiș
nuite a glasurilor fetelor și 
nevestelor de pescari în cînte
cul nostru nou — iată una 
din cele mai mari dorințe ale 
lui Achim Fedosei. Dar de la 
aceasta pînă a ajunge să di
rijezi la Carcaliu un cor de 
fete nu a fost un lucru atît de 
lesnicios. Greutățile îți ies 
cîte odată în cale și te potic
nești de ele. acolo unde te aș
tepți mai puțin. Nelipsit cu 
baiana de la joile și de la 
toate distracțiile tineretului, 
Fedosei a adunat aproape pe 
nesimțite în jurul lui nucleul 
corului de fete. Unde facem 

noi. în același timp 
a fost îmbunătățită 
calitatea conserve
lor ca urmare a fo
losirii celor mai 
bune soiuri de le
gume și fructe, a 
înzestrării fabricilor 
cu utilaje noi și cu 
aparate de control.

(Agerpre*)

termin pe flăcăul acesta să se 
țină de școală. Și n-o să am li
niște decît atunci cînd o să-l știu 
după-amiază In bancă, |a școala 
serală, ca un elev silitor, fruntaș, 
așa cum e și la strung. Dar Virgil 
a avut șl un necaz personal. 
Un necaz pe care nu-l va 
uita toată viața. Cu cîtva timp în 
urmă a primit o comandă de 7 
axe mari, dinfr-un oțel special. 
Trebuiau lucrate la precizie de 
sutimi de milimetri. Cînd a ajuns 
la finisaj, a văzut el că nu are 
un cuțit tocmai bine ascuțit. 
Merge însă, șl-a zis. Cuțitul a 
mers, ce-J drept, dar avînd un 
coeficient prea mare de frecare, 
piesele s-au încălzit. Virgil le mă
sura cu micromefrul. Și cum ajun
gea la dimensiunea prescrisă pu

nea altă piesă pe strung. Și în 
timpul ăsta zicea :

— Măi frate, merge la fix. 
Artă șl meserie, nu glumă. Cei
lalți îl priveau mirați: „Ce-i cu 
șeful de are atîfa sămînță de vor
bă î Și de cînd are obiceiul să 
se laude î*.

— Nu-mi era a bună veselia 
— mărturisește el. Le-am terminat, 
am semnat de predare șl gafa. 

repetițiile? A fost prima greu
tate ivită în crearea corului. 
Căminul cultural are o sin
gură sală mare de festivi
tăți, în care mai în fiecare 
seară, rulează filme. Repeti
țiile au încețput în mica în
căpere a colțului roșu al gos
podăriei colective, despărțită 
doar printr-un paravan de bi
roul președintelui. Muzica îi 
place și lui Andrei Listrat, 
președintele, dar cînd într-o 
seară tîrziu descurcarea unor 
necazuri inerente marii gospo
dării îi dădea bătaie de cap, 
s-a cam supărat nițel. Rușina
te, fetele au început să nu 
mai vină la repetiții. Ast
fel că Achim Fedosei, cu 
Sergiu Filimon, secretarul or
ganizației de bază U.T.M., și 
ceilalți membri ai comitetului 
au trebuit să reia din temelii 
munca de formare a corului. 
Dar cînd o năzuință mare îți 
luminează sufletul, cînd pen
tru împlinirea și transforma
rea ei într-un bun al tuturor 
muncește întreaga organizație 
de bază U.T.M. și cînd ai spri
jinul și îndrumarea organiza
ției de partid, nu se poate să 
nu izbutești. Și au izbutit.

Corul de fete, a fost 
o mare dorință a lui Fe
dosei, dar nu urfica. Nu 
mai puține greutăți a avut de 
întîmpinat Fedosei și tovară
șii săi, în crearea brigăzii ar
tistice de agitație care, nu
mai în anul acesta, a prezen
tat trei programe ale căror 
texte au fost redactate de el 
și de prietenul său, colectivis
tul Filimon Cosma. Cu echipa 
de dansuri necazul lui Fedo
sei np s-a sfîrșit nici acum. 
„Cine a mai văzut să joci ca
zaciocul fără cisme ? Păcat 
de așa costume frumoase !“ 
Dar iată că Fedosei, al treilea 
din cap, are ca pereche pe 
Nadejda Grigu. Dansează și 
fără cisme, și ce-i mai alear
gă picioarele !

...Pauza e scurtă, nu ai timp 
să schimbi impresiile cu to
varășul de alături. Fedosei e 
din nou la pupitrul dirijoru
lui. Corul interpretează un 
frumos cîntec popular : „în 
grădină". Cineva de alături îmi 
șoptește : „Cîntecul e armoni
zat de tovarășul Fedosei”. De 
fapt, așa cum am aflat, nu 
este singurul cîntec din reper
toriul corului armonizat de el.

Pînă aici, nimic nu m-a ui
mit la acest tînăr care înmă
nunchează în el pasiunea 
pentru muzică, pentru dansul 
național, pentru tot ceea ce 
înseamnă aci, la Carcaliu, cul
tură. Cînd l-am văzut însă și 
l-am ascultat cîntînd la pian, 
m-a surprins. De fapt nu ar fi 
trebuit să mă mire că un di
rijor de cor, un om care ar
monizează cîntece populare 
cîntă la pian. Tînărul- de la 
pian era însă același Achim 
Fedosei, care copil fiind, cinci 
ani încheiați a păzit pentru 
un boț de mămăligă porcii și 
oile chiaburilor din Carcaliu 
și Măcin. Atunci, în anii aceia 
de mizerie, cu porcii și oile 
prin pădure, pe malul fluviu
lui. cîntînd din fluier copilul 
văduvei lui Fedosei, cea ' mai 
nevoiașă familie din Carcaliu 
— așa cum îmi povestea chiar 
el stînjenit de emoție după 
spectacol — se visa ba cîn
tînd la baiană și pian, ba 

umblînd sever printre rîndu- 
rile de școlari învățîndu-i 
buchia. Achim Fedosei este 
astăzi dirijorul corului de el 
înființat, cîntă la baiană și 
pian, e învățător aci în satul 
lui. Șî el știe cui trebuie să-i 
mulțumească pentru toate a- 
cestea — partidului pe care-1 
slăvește și-l cîntă. Aici în 
Carcaliu. în satul dunărean de 
pescari, unde a revenit, la ce
rere, după ce a terminat școa
la pedagogică la București, 
și-a împlinit el visurile.

I. ȘERBU

Dar n-a semnat controlul, „De 
ce î“ am întrebat eu intrigat. 
„Măsoară!“ mi s-a spus. „Am 
măsurat", răspund eu înțepat. „Ai 
măsurat cînd ți-era cald", a fost 
replica. Și mi-a trecut prin minte 
o bănuială. Le-am măsurat. Erau 
mai mici cu frei-pafru sutimi» Ră- 
cindu-se, piesele se contractaseră. 
Controlorul a scris „rebut". Cu- 
vînful ăsta sinistru îl vedeam 
peste fot, Încotro întorceam ochii 
numai pe el îl vedeam. Apoi, 
ce-am pățit cu băieții I M-au che
mat în consfătuire. „Tovarășe Nico
lescu, mi-a spus Vasile Alexan
dru, tu ne freci pe bună drep
tate. Dar, trate dragă, acum ai 
făcut-o fiartă — și nu te putem 
ierta I" Și dă-i. Unul n-a făcut 
atunci. Mi-au tras o critică pe 
care n-am s-o uit cit oi trăi.

Așa-i legea colectivului. Chiar 
responsabilul, atunci cînd dă greș, 
este tras la răspundere de tova
rășii săi. Și toți au de ciștigat. 
Inclusiv cel criticat. Brigada este 
astfel nu numai o unitate de 
muncă, ci și un educator colectiv.

...Vorbeam la început despre 
înfîmplarea cu Cosfică Radu, care 
lipsise într-o zi de la lucru. In- 
tîmplarea e veche, de mai mult 
de un an. Atunci Radu a 
promis solemn că nu va mai
lipsi, și băieții s-au uitat
lung în ochii lui să vadă
dacă o spune sincer. Radu a fost 
sincer. De-afunci n-a mai lip
sit. Veronica îi este acum so
ție. Iar de critica tovărășească își 
aduce mereu aminte. Și soția știe 
ce-a pățit el pentru balul la care 
au mers împreună. „De ce nu 
mi-ai spus î l-a întrebat ea. Nu 
fe-aș fi lăsat să mergi la bal nici 
în ruptul capului!“

Atunci, în consfătuire, cînd se 
discuta despre obrazul brigăzii, 
Nicolescu Virgil spunea: „Noi 
venim ța lucru nu numai cu fizi
cul, ci și cu sufletul. Și cînd în 
orice faci pui suflet, nu poți să 
nu izbîndești".

ION ȘINCA

I



Pe urmele materialelor publicate
Calitatea produselor

un titlu de mîndrie"
ra o vreme cind or
ganizația U.T.M. de 
la Fabrica de con
fecții din Tg. Jiu nu 
folosea toate posi
bilitățile pentru an

trenarea tineretului în întrecerea 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Unele din brigăzile 
de producție alo tineretului nu 
aveau programe de lucru, nu ți
neau cu regularitate consfătuiri 
de producție, In cadrul lor mani- 
fesfîndu-se deseori cazuri de in
disciplină, de nerespectarea pro
cesului tehnologic. Din această 
cauză ele nu reușeau uneori să-și 
îndeplinească sarcin-jle de pro
ducție.

Problema ridicării calificării 
profesionale a tinerilor — factor 
esențial în întrecerea pentru pro
duse de calitate — era de ase
menea neglijată. Comitetul U.T.M. 
al fabricii, nefiind îndrumat sufi
cient de către Comitetul orășe
nesc U.T.M. Tg. Jiu, ducea în 
acest sens o muncă sporadică, 
care favoriza formalismul în mun
ca unor brigăzi. Aceste lipsuri 
existente în activitatea comitetu
lui U.T.M. au constituit obiectul 
unui articol publicat, cu cîteva 
luni în urmă, în ziarul „Scînteia 
tineretului" (nr. 3766).

Articolul intitulat „Calitatea 
produselor — un titlu de mîndrie" 
a avut un larq răsunet în rîndul 
tinerilor din fabrică. într-o adu
nare qenerajă U.T.M., convocată 
în urma apariției articolului, după 
ce în prealabil fusese citit și dis
cutat pe schimburi, tinerii au fă
cut numeroase propuneri menite 
să contribuie Ia îmbunătățirea mun
cii. Cu acest prilej s-a scos la 
iveală că sistemul de organizare

a unor brigăzi de producție ale 
tineretului era defectuos (membrii 
brigăzilor lucrau pe locuri diferite 
de muncă sau la operații diferite). 
Comitetul U.T.M. a trecut la reor
ganizarea acestora. Responsabilii 
de briqăzi au fost insfruiți temei
nic și îndrumați să întocmească 
programe de lucru concrete în 
care să fio prevăzute sarcinile de 
producție ce-i revin briqăzii în 
perioada respectivă, angajamen
tele luate în întrecerea socialistă 
și mijloacele prin caro ele se pot 
realiza. îndrumate ți ajutate în 
mod continuu, aceste brigăzi au 
început să devină colective în
chegate de muncă, aducindu-și 
din plin contribuția la realizarea 
sarcinilor de plan ți la îmbună
tățirea calităjii produselor.

In întrecerea socialistă, tinerii 
au qăsiț forme noi, agitatorice, 
de popularizare a fruntașilor, de 
combatere a deficiențelor ce 
se mai iveau. O mare eficientă în 
combaterea lipsurilor au avut-o 
vitrinele special amenajate, cu
noscute sub denumirea : „Vitrina 
calității". Aceste vitrine cu două 
despărțituri, în raftul de sus tiind 
expus produsul slab executat, iar 
în cel de jos, produsul ața cum 
(v fi trebuit să fie executat (pină 
în cele mai mici amănunte) au 
atraș în jurul lor foarte multi ti
neri Alături de această formă in
teresantă, colectivul postului ute- 
mist de control, prin organizarea 
unor raiduri operative pe tema 
luptei pentru o calitate înaltă a 
contribuit la crearea unei opinii 
combative împotriva delăsătorilor 
și a celor ce lucrează neatent. Da
torită acestor măsuri, mulți dintre 
tineri, cum ar fi Cucu Maria, A- 
neta Guran, Mihu Polina ți alții,

criticați pentru faptul că dădeau 
produse de slabă calitate ți-au 
îmbunătățit simțitor munca. Tină- 
rul Draica Dumitru, absolvent al 
Școlii profesionale din Peșfișani, 
nu reușea niciodată să execute 
tiqhele de bună calitate. Fiind 
ajutat de colectivul postului ute- 
mist de control și mai cu seamă 
de tovarășii săi de muncă cu o 
calificare profesională mai înaltă 
a devenit un tînăr cu care orga
nizația U.T.M. se mîndrește.

Este incontestabil faptul că de 
la apariția articolului „Calitatea 
produselor — un titlu da mîndrie" 
și pînă în prezent, aportul tine
retului în întrecerea socialistă 
pentru produse de calitate supe
rioară a crescut simțitor. Comi
tetul U.T.M. nu s-a preocupat însă 
suficient de generalizarea expe- 
rienjei bune, de găsirea și a altor 
forme de stimulare a fruntașilor 
în producție.

Comitetul U.T.M. (secretar : to
varășul Vasile Popescu) în colabo
rare cu comitetul sindicatului, va 
trebui să organizeze mai multe 
schimburi de experiență și să ini
țieze mai des concursul „Cine 
știe meserie, cîțtigă", așa cum au 
cerut utemiștii într-una din adună
rile lor generale.

Invățînd din lipsurile existente, 
comitetul U.T.M. va trebui să se 
ocupe cu mai multă atenția de 
sprijinirea cursurilor de calificare, 
mobilizmd pe tineri să le frec
venteze cu regularitate. Luptînd 
și pe mai departe pentru îmbu
nătățirea continuă a calităjii pro
duselor, tinerii de la Fabrica de 
confecții din Tg. Jiu vor contri
bui din ce în ce mai mult la ri
dicarea prestigiului mărcii fabri
cii lor.

I. ISAIIA

Școala de maiștri de la 
Grupul școlar „Steagul 
roșu'-Brașov. După ora de 
aparate de măsură, elevii 
din anul II discută cu in
teres despre noile cunoș

tințe însușite
Foto : N. STELOR1AN

Fiecare tînăr 
un prieten al cărții

„Juniorii, pepiniera
sportului de performanțăa

B fost promovați o 
falenfați cum sint

n „Scînteia tinere
lul" nr. 3781 s-a 
publicat articolul in
titulat „Juniorii, pe
piniera sportului de 
performanță" în care

se arăta că in orașul Birlad 
există o bună experiență în ceea 
ce privește antrenarea tineretului 
in activitatea sportivă de masă, 
că există un număr apreciabil de 
sportivi juniori înzestrați, dar care 
nu sînt promovați în echipele de 
seniori atunci cind vîrsta și pregă
tirea lor sportivă justifică aceasta. 
In legătură cu acest articol am 
avut de curînd o convorbire cu 
tovarășul Ichim Constantin, pre
ședintele Consiliului U.C.F.S. al 
orașului Birlad.

Întrebare : Cum a primit 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bir
lad critica făcută de ziar prin pu
blicarea articolului „Juniorii, pe
piniera sportului de performan
ță" î

RĂSPUNS : Articolul sesiza un 
fenomen negativ în viața sportivă 
a orașului nostru : faptul că unele 
consilii de conducere ale asocia
țiilor sportive aveau o atitudine 
de subapreciere a potențialului 
sportiv al juniorilor. Să luăm, de 
exemplu, asociația sportivă de la 
Fabrica de rulmenți. Vreme destul 
de îndelungată, tovarășii din 
consiliul acestei asociații in loc 
să promoveze cu încredere în 
echipa de fotbal pe cei mai ta- 
lenfați juniori, să se ocupe 
cu atenție de creșterea lor 
în continuare, preferau să coop
teze în echipă, de la an la an, 
jucători veniți prin transfer. Aceas
tă goană după „păsări călătoare" 
a costat însă scump. Echipa de 
fotbal „Rulmentul", lipsită de ju
cători tineri, devotați trup și su
flet culorilor asociației, a retro
gradat acum un an din categoria 
8. Acesta este doar un singur fapt 
care dovedește că articolul pu
blicat de ziarul „Scînteia tinere
lului" a pus în fața noastră o 
problemă destul de importantă, 
lată de ce, biroul consiliului oră
șenesc U.C.F.S. și Comitetul oră
șenesc U.T.M. Bîrlad au analizat 
această problemă 
dial după apariția 
bilind totodată și 
punzăloare.

Întrebare : Ne 
despre cîteva din aceste măsuri ?

RĂSPUNS : In primul 'iod am 
analizat în cadrul asociațiilor spor
tive din orașul Birlad modul cum 
sînt promovați juniorii in echi
pele de seniori. In cadrul acestor 
discuții s-a combătut subaprecie
rea aportului pe care îl pot aduce 
juniorii. In al doilea rînd, îm
preună cu antrenorii și profe
sorii de educație fizică, am 
întocmit o situație nominală a 
juniorilor, care prin vlrstă, talent 
Și pregătirea tehnică sportivă pot 
fi promovați în echipele de se
niori.

ÎNTREBARE : Care sînt urmările 
concrete ale acestor măsuri ?

RĂSPUNS : In echipa de fotbal 1

„Rulmentul" au 
serie de juniori
Niculescu Nicolae, Berlea Toader, 
Plugaru Arcadie și alții. De ase
menea, în cadrul asociafiei spor
tive de la I.R.T.A. a luai ființă o 
echipă de fotbal formată in mare 
majoritate din juniori înzestrați 
cum sini Husar Ștefan, Posfolache 
Constantin, Voican Nicolae. La 
fel in echipa de rugbi a Fabricii 
de rulmenți au fost promovați ju
niorii Crișlea Nicolae și Spira 
Spiratos, iar in echipa de vote'. 
în cadrul acele a; asoc a* a. 
fost promovați tinerii 
stantin ți Miles >on 
nea, în prima ech pă 
fică a orașului Birlad 
movați anul acesta ti 
stantinescu Dumitru, 
și Popa Aurora. Și putem spue 
că încă din primele intrecer , i«- 
niorii respectivi au corespuns aș
teptărilor noastre. Ei au adus ~ 
aceste echipe multă vio c - ~e s 
prospețime, dovedind încă o da’ă 
că constituie o adevărată pec - 
nieră pentru toate asocia- e 
sportive.

întinerită, echipa de fo'ba 
„Rulmentul" se află pînă in p-e- 
zent în fruntea clasamentului in 
campionatul regional, fără a fi su
ferit vreo infringere. De aseme
nea, echipa de fotbal de fa I.R.T.A. 
evoluează promițător in acela; 
campionat. Țin să evidențiez fap
tul că frumoasa comportare a a- 
cester juniori se da’oreste in mare 
parte fi antrenorilor care au a-

Ursu Coa- 
De aseme- 
de g mnas- 

au fost p’o- 
nerii Coo- 

loana Umana

cordat o atenție deosebită pregă
tirii continue a juniorilor promo
vați, atît din punct de vedere teh
nic cîf și din punct de vedere al 
educării lor moral-politice. Antre
nori }i profesori de cultură fizică 
și sport ca : Albescu Constantin, 
Vlad Dumitru, Lovin Mircea, T. 
Teodoridis și alții merită în acest 
sens tdată lauda

ÎNTREBARE : Considerat, că in
tr-un viitor apropiat există posi
bilitatea p'O-novârri țr s at*or ju
niori in oc- pe • *-** are a« se-

t~v aptul că in ultima vreme 
cartea a devenit un bun 
prieten și sfătuitor al 

tinerilor din comuna Plopeni, 
regiunea Ploiești, este ilus
trat de numărul tot mai mare 
de tineri care îndrumați înde
aproape de organizația U.T.M. 
din localitate, și-au format 
biblioteci personale. Numai 
anul acesta, 150 de tineri și 
tinere și-au alcătuit biblioteci 
personale. In această acțiune 
de râspindire a cărții in rîn
dul tinerilor săteni s-au evi
dențiat utemiștii Neamțu Sie- 
lian, Domaș Gh. și Vasilescu 
Maria.

O altă acțiune care s-a bu
curat de mult succes in rîn
dul tinerilor din comuna Plo
peni a fost și difuzarea cărții 
la locul de muncă. Cu prile
jul desfășurării acestei acțiuni 
au fost difuzate cărți 
beletristice și tehnice 
loare de 68.063 lei.

Di

lofitice, 
in rfl-

Tf

cum 
aici, 
pro- 
spo-

mor: 1
RĂSPUNS : Promovs'ea nizroti- 

'■or ere o chestiune este 
■ a $•« :n permanență în a- 
•enția Cons liului orășenesc 
U.C.F.S. și a Comitetului oră
șenesc U.TM. Birlad. Rezultatele 
obfimrto tn anul acesta ne în
dreptățesc ca in anul 1962 să 
promovăm jn -umăr ma»e de ti
neri.

In inche e-ea interviului, tov. 
Ichrm Conrantn, președintele 
Consiliului U.CFS. orășenesc Bir
lad, ne-a spus :

— Articolul „J'jnlor'i, pepinie
ra sportului ce performanță" .ne-a 
‘os» de un real ajutor in activita- 
'ea noastră spo-rnră. Dorim ca 
oeste un an, redact a să rea in
tr-un articol aceeași temă. Vă 
gurăm că noul articol nu va 
fi critic ci va fi un material 
generalizare a unor metode
cien'e de promova-e a juniorilor.

D. PAUL

mai 
de 

efî-

se

I și Dumitru

_2«rr«
Boom

a.Aur
Iată deci că nu 

timplare faptul că tinăra Teo- 
dorescu Iulia, 
cadrul concursului „Iubiți car
tea" (faza pe țară) a obținut 
locul V. Aceasta dovedește 
încă odată, dragostea tine
rilor din comuna Plopeni 
pentru literatură, pentru tot 
ceea ce este frumos și le înno
bilează sufletul și mintea.

In curînd comitetul U. T. M. 
din comună fa iniția noi ase
menea acțiuni de râspindire 
a cărții. Obiectivul pe cart 
ți l-au propus în această di
recție este ca din trei tineri 
cel puțin unul să aibă bi
bliotecă personală.

GH. NILA 
turnător

este o tn-

participind in

puteți vorbi

împreună ime- 
artisolului, sla- 
măsuri cores-

Și pllpîirea lui neîntreruptă, 
deasupra sacilor de cinepă, 
împarte pe fețele muncitorilor 
parcă tot atîta lumină cît soa
rele mieriu de toamnă preii- 
rat prin luminatoarele uriașe 
din acoperi?.

Sint ninsori abundente, 
niciodată n-au fost pe 
Creșterea, an de an, a 
ducției a fost însoțită de
rizea treptată a calității zahă
rului. Pulberea cristalină si 
dulce a Romanului e acum 
renumită departe peste hota
re Privindu-i cernerea zbuciu- 
na'a prin site ?i fulguirea iute 
sote saci, ai parcă viziunea 
sintetică a întregii alchimii 
din care se nasc neîntrerupt 
tone si tone de dulce.

Ninge cu zahăr...
Privești atent prin fluidul 

zăbranic al pulberii albe.
Dincolo, se succed secven- 

:e dmtr-o cronică a nașterii 
sale.

O cronică ?
Da. A oamenilor care 11 

ozemenesc, din prozaica sfe
clă 3pre perfecțiunea și stră- 
veximec cristalului.

semnalul î! dă Hercule*. 
Ei deecared îetr-o n si o 
zoap*e ces'e MO rose de ce
dă. die: cule' e de fapt un 
om ca toți oameni:, un tînăr 
pe care-1 cheamă Constantin 
Ciocan. Ajutat de un jet pu
ternic de apă, el „mătură" va
gon după vagon, aruncînd 
miile da căpățîni de sfeclă în 
Jgheaburile care le vor purta 
la „baie'1 și la focare...

încă din primul moment, 
cind sfecla e absorbită în fa
brică, ochii muncitorilor se 
îndreaptă asupra ei cu toată 
grija. încă de aici i se face 
cunoscut același memento ce 
o va însoți pretutindeni in fa
brică : „Vrem să obținem za
hăr cît mai mult și de cea mai 
bună calitate !“

In sprijinul acestor cuvinte, 
muncitorii secției „brut" aduc 
autoritatea faptelor de pînă 
acum. Secția a realizat în oc
tombrie o producție de 103.8 
la sută și o importantă scă
dere a pierderilor In borhot 
In întrecerea dintre cele trei 
schimburi, fruntaș este cel 
condus de maistrul Mihai V. 
Munteanu, care, pe lingă 8 
procente depășire la planul 
global de prelucrare, a obți
nut și alte realizări, cum sînt 
cele de 
sfeclă și 
ficare.

Pentru
(ele muncitorilor din schimbul 
lui Munteanu, să consemnăm 
cîteva mici amănunte tehnice.

De pildă, la mașinile de tă
iat, baremul prevede ca 100 
grame de sfeclă să fie tăiată 
în tăieței atît de subțiri, încît, 
puși cap la cap, din ei să re
zulte un segment de 11 metri.

Deși înșiși cei 11 metri se 
obțin cu o migală și atenție 
deosebită, totuși cifra aceasta 
n-a putut constitui o limită 
pentru muncitori ca Vasile 
jităreecu sau Iosif Ciobanu, 
care, împreună cu tovarășii 
lor, au izbutit ca, in cadrul 
întrecerii socialiste, să reali
zeze tăieței și mai subțiri (14 
m. din suta de grame 1), ceea

ce a avut ca urmare o însem
nată r aducere a pierderilor de 
zahăr din „tăieteii“ de sfeclă.

Dacă cei de la tăierea sfe
clei au un cuvînt important 
în obținerea unor producții 
sporite de zahăr, apoi — în 
determinarea calității acestei 
producții — cuvîntul hotărîtor 
și-l spun cei de la stația de 
purificare.

Atît prin aplicarea unor ino
vații (sulfitarea suplimentară 
etc.) cit și prin urmărirea 
atentă, competentă și neîntre
ruptă a proceselor din uria
șele cazane, muncitorii aces
tui sector — Văcaru Iromel, 
Dumitru Gherbut, Frânt Robu

însemnări
niiiffliimimnimiiiiiinimiNig

și ceilalți — au realizat un 
„efect de purificare*1 de 38 
la sută, cu 8 procente mai 
bun decît cel cerut de labo- 
rato:

S astfel
sec*.e:

!•

Dat. la

.aosîrzl Aurei Mâr
tiniș și tovarășii lor vor face 
din el pulbere cristalizată.

Aici, ca de altfel în întrea
ga fabrică, munca o fac mași
nile și instalațiile. Curentul 
electric și aburul — diriguite, 
dozate și supravegheate de 
om — creează în fabrică un 
flux continuu, care poartă prin 
cazane și țevi siropul tot mai 
concentrat, pînă la produsul 
final — „tosul" — împăițit pe 
patru sorturi, după granu- 
lație.

la mașinile de tâiat 
de la stația de puri-

a înțelege străduin-

supraveghează 
rafinăria sînt 
numai din nu
dă nu poți în-

Cei caza 
procesele din 
fierbătorii, dar 
mele ce li sa 
țelege prea mult. Trebuie să-l 
vezi concentrați în fața apa
ratelor ce indică parametrii 
din cazane ca să-ți dai seama 
că meseria lor Impune cunoș
tințe tehnice delicate. Deși 
mai puțin spectaculoasă de
cît munca oțelarllor, de pildă, 
veghea la cazanele prin care 
aburul duduie — respiră par
că aceeași poezie a dragostei 
pentru munca aleasă. Aici lu
crează Iorgu Eftimie și Vasi
le Oprea, absolvenți ai școlii 
profesionale de pe lînqă fa
brică, doi dintre cel mai buni 
fierbălori. Cele 145 tone de 
zahăr peste plan, din octom
brie, sînt tot atîtea poeme care 
vorbesc despre străduințele 
lor și ale celorlalți muncitori. 
Iar după culoarea alb-tians- 
parentă a cristalelor 
îți dai seama cu cîtă 
tență și fermitate au 
acești tineri siropul, 
pas, printre acei parametri In
tre care, după indicațiile chi
miei, se petrec măiastre mi
nuni ale materiei, ale naturii.

Zahărul de Somaa e ș: ei 
z>a dintre aceste rniauru.-

E un superlativ pe care nl-1 
îngăduie atît titlul de între
prindere fruntașă pe subra- 
mura zahărului, obținut de a- 
cest colectiv, cît și aprecierile 
consumatorilor de acolo unde, 
prin export, pulberea cristali
nă șl dulce a Romanului a- 
junge ca o solie a rodniciei 
acestor meleaguri, oa o lau
dă luminoasă a meșteșugului 
făuritorilor ei.

finale, 
comps- 
condus 
pas cu

MIHAI NEGULESCU

Cu ce au contribuit tinerii
(Urmare din pag. l-a)

o zi pe sâptămînă din com-

Echipa de dansuri a Casei 
de cultură „Mihail Emi
nescu" din Cisnădi» în 

timpul unei repetiții

Foto ; AGERPRES .

ze
bustibilul economisit. Indepli- 
nindu-și cu succes angaja
mentele luate, brigăzile 
producție ale tineretului 
reușit să realizeze in acest 
an o economie de 300.000 lei 
față de 135.000 lei cît consti
tuia angajamentul luat pe în
tregul an. De asemenea, me
canicii și fochiștii tineri au 
contribuit din plin la econo
misirea celor peste 4940 tone 
combustibil convențional, com
bustibil cu care se pot remor
ca circa 950 garnituri de tren 
pe distanța Galați-Tecuci.

O atenție deosebită a acor
dat-o în același timp comite
tul U.T.M. antrenării tuturor 
tinerilor în întrecerea socia
listă în vederea sporirii pro
ducției, a îmbunătățirii cali
tății reparațiilor, creșterea 
productivității muncii, realiza
rea de economii și reducerea 
prețului de cost al reperații- 
lor. In felul acesta, toți tinerii 
din atelier, alături de munci
torii vîrstnici, au contribuit ca 
productivitatea muncii pe în- 
regul depou să crească cu 
30,85 la sută, realizîndu-se o 
economie pe întregul depou 
de 1.296.000 lei față de 750.000 
lei cît a fost angajamentul 
anual. Un aport substanțial 
la obținerea economiilor a- 
mintite l-au adus și tinerii 
care lucrează în sectorul in
dustrial, adică sectorul de re
parații, unde planul a fost în
deplinit cu 100 la sută. De a- 
semenea faptul, că în acest 
sector obiectivul principal al

de
au

tinerilor a fost de a da numai 
lucru de bună calitate, a fă
cut ca în acest an nici o loco
motivă să nu se defecteze în 
termenul 
rațiilor.

Acum, 
pregătiri 
îndeplinirii cu succes a pla
nului de producție pe anul 
1962. Discutarea cifrelor de 
plan pe anul 1962 constituie 
un prilej pentru tineri ca, ală
turi de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii vîrstnici, să desco
pere noi rezerve interne, noi 
posibilități care să ducă la 
sporirea contribuției lor la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție. Tinerii noștri, însufle
țiți de rezultatele obținute 
pînă acum; sînt 
pe mai departe, 
rea organizației 
mobilizați de 
U.T.M., să obțină 
mai însemnate în 
sarcinilor ce le revin.

de garanție al repa-

la noi se fac intense 
pentru asigurarea

hotărîți ca și 
sub conduce- 

de partid, 
organizația 
rezultate și 
îndeplinirea

I

(Urmare din pag. l-a) 
ve în care muncesc. Festivita
tea zilei au simțit-o chiar din 
primele ore, intrînd pe poar
ta școlii, a fabricii. La Fa
brica de oglinzi din Tg. Mu
reș, de pildă, tinerii care ur
mau să fie sărbătoriți, au fost 
primiți cu flori, au găsit fie
care la locul de muncă feli
citarea tovarășilor.

Sărbători reușite ale majo
ratului au avut loc șt in ora
șul Reghin, în comunele Brea
za, Poarta, din raionul Reghin, 
la Ditrău, în raionul Qheor- 
ghieni și în alte orașe și co
mune din regiunea noastră. In 
comuna Poarta, de exemplu, 
cei aproape 40 de tineri de 
18 ani, din cele 4 sate ale co
munei, au fost sărbătoriți nu 
numai de părinți și rude, dar, 
am putea spune, de majorita
tea locuitorilor comunei. For
mațiile artistice ale Căminu
lui cultural din Ditrău, din 
care făceați parte mulți din
tre tinerii sărbătoriți, au sus
ținut un program care a fost 
răsplătit de ropotele de aplau
ze ale asistenței.

Momentul solemn al intrării 
în viața civică a tînărului a 
început să fie o sărbătoare și 
in familie. S-ar putea da 
exemple multe despre felul 
în care tinerii de 18 ani — 
băieți și fete — au fost sărbă
toriți și acasă de părinți, de 
rude, 
tului. 
le-au

In acest an comitetul 
tru regional a luat din 
me măsuri ca în fiecare 
comună, școală și întreprinde
re sărbătoarea majoratului si 
aibă, chiar din perioada de 
pregătire, un caracter tine
resc, sărbătoresc. Acțiunile 
pentru cunoașterea trecutului 
de luptă a poporului nostru, 
pentru cunoașterea temeinică 
a realizărilor ^regimului nos
tru democrat-popular, a drep
turilor și îndatoririlor cetățe
nești, a politicii pârtii 'lui 
nostru vor căuta să îmi are 
în fiecare organizație U. T. M. 
forme variate, atractive, ti
nerești.

tn prezent în organizațiile 
U.T.M. din regiune tinerii de 
18 ani sînt antrenați la o bo
gată activitate educativă. In 
adunări generale U.T.M. tine
rii de 18 ani sint ajutați de 
tovarășii lor să înțeleagă mai 
bine importanța pe care tre
buie să o acorde ridicării ca
lificării lor profesionale, aten
ția pe care trebuie să o dea 
învățăturii, activității obștești. 
Ei sint ajutați în deosebi în 
această perioadă să se pregă
tească a întîmpina sărbătoarea 
majoratului cu succese 
mai mari la fiecare 
muncă, in producție, 
tătari. să 
fmportSKt 
fĂ CH CTf 
personale.
lucrurile și la Fabrica de con
fecții din Oăorhei, și la 
prinderea de reparat 
metalurgic Reghin, și în 
alte organizații U.T.M. 
tinerii de 18 ani au 
temeinic ajutorul tovarășilor 
lor.

In multe organizații U.T.M. 
se țin acum conferințe, au loc 
întilniri cu activiști de partid 
și de stat, cu oameni de cul
tură și știință. De asemenea 
un accent deosebit se pune 
pe pregătirea programelor ar
tistice. La întreprinderea de 
instalații frigotehnice din 
Odorhei, la-Cooperativa „Pro
gresul" din Reghin — pentru 
a da numai cîteva exemple — 
brigăzile 
pregătesc 
care sint 
tinerii de 
tatea altor formații 
din satele și orașele regiunii 
participă mulți dintre tinerii 
de 18 ani. In general urmă
rim ca la toate acțiunile cul
tural-educative, organizate cu 
prilejul sărbătoririi majoratu
lui, tinerii de 18 ani si parti
cipe activ, să contribuie ei 
înșiși la buna desfășurare a 
acestor acțiuni.

Dorim ca cei ce împlinesc 
anul acesta 18 ani și vor par
ticipa la serbările majoratului 
să simtă o dată mai mult dra
gostea și atenția cu care sint 
înconjurați, să înțeleagă răs
punderea ce le revine in so
cietatea noastră socialistă ca 
tineri cetățeni ai Republicii 
Populare Romine și ca aceste 
serbări să fie un îndemn pen
tru ei în muncă, în activitatea 
obștească, in viața de fiecare 
zi, să le rămînă o amintire de 
neuitat pentru tot restul vieții.

cu prilejul zilei majora- 
Părinții i-au felicitat, 
făcut cadouri.

se pi

mai Mmf 
Așa s-au

nos- 
vre- 
sat.

tot
loc de 

la înră
it acest

intre- 
utilaj 
multe 

unde
simțit

artistice de agitație 
programe noi, la 

antrenați în special 
18 ani. Și în activi- 

artistice

Cinematografe
Republica (9,30 ; f 1.45; 14 . 

16,45; 19 ; 21,15), 8 Martie (15, 
17,05; 19,10 ; 21,15), Flacăra
(15,30; 18; 20.30), Elena Pa
vel (10; 12 ; 14; ÎS,30 ; 18,45 ;

21) : Doctorul din Bothenow ; 
Vasile Rdaită (10 ; 12 ; 15 ;
17; 19; 21) ; Oameni pe ghea
ță ; B. Delavrancea (16 ; 18;
20) : Cer senin ; București (9; 
11,30; 14; 16,30 ; 19 ; 21,15),
23 August (9; 11,30 ; 14 ; 16,30;

19 ; 21.30). Libertății (8,30 ; 
11 ; 13,30; 16; 18.30; 21; 23,30), 
Maxim Gorki (9; 11.20, 13,45; 
16; 18,45; 21,15) : Ultimul meu 
tango ; I. C. Frimu (9,15; 11,15; 
13,15; 15,15 ; 17,15 ; 19,15 ;
21,15), înfrățirea intre popoa
re (10.30 ; 15; 17; 19; 21). Mio
rița (9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 
21,15), Magheru (9; 11; 15; 17; 
21); Nu te lăsa niciodată; 
Lumina (9,45; 14,15; 16,15 ;
18.45; 21) : Omul cu două fețe; 
Centrai (9,30; 11.20; 13,10; 15; 
17; 19; 21), Unirea (16; 18,15; 
20,30), Al. Sahia (10; 12; 15; 
17; 19; 21), N. Bălcescu (15 ; 
17; 19; 21) : Vînt de libertate; 
Vasile Alecsandri (15; 17; 19; 
21) : Pescuitori în ape tulburi; 
Victoria (10; 12,15; 14,30 16,45; 
19; 21,15) : Carmen de la Ron-

Tineretului (16; 18,15
20,30) : Evdochia ; Timpuri 
Noi (10.30 ; 12,15; 14; 15,45 ;
17,30; 19,15; 21) : Clinele din 
mlaștină ; 13 Septembrie
(10—13) Compresorul și vioa
ra — Universiada (16; 18„15; 
20,30) : învierea ; Gh. Doja (10; 
12.15; 17; 19; 21), Donca Simo 
(15; 17; 19; 21), Cultural
(15,30; 19), M. Eminescu (16,30; 
20,15) : Două vieți (ambele 
serii) ; Al. Popov 
16,30; 18,45; 21) : 
surilor ; Grivița 
Cerul Balticei ;
(15,30; 18; 20,30) : Spectatori 
în ofsaid ; Drumul Serii (16 ; 
18,15; 20,30) : Evdochia; Arta 
(18; 20) : Pe urmele braconie
rului; T. Vladimirescu (11 ; 
15; 17; 19; 21) : Bufonul rege-

lui ; Volga (11; 16; 
20,30) : La începutul 
lui; Munca (16; 18,15;
Alba Regia.

Muzee

18,15 ; 
secolu- 
20.30) :

(10; 14,15;
Revista vi
dă,30; 19) : 
C. David

Muzeul de Artă Brincove- 
nească de la Mogoșoaia, este 
deschis zilnic între orele 9—17. 
Luni și marți închis. Casa se 
închide cu o oră înainte. Infor
mații la telefon 13.30.30.

Muzeul Satului — Șoseaua 
Kiseleff nr. 20, deschis zilnic 
de la 10—18, luni închis.

Muzeul Romîno-Rus, strada 
Fundației nr. 4, prin Nicolae 
Iorga. Este deschis zilnic între 
orele 8—13 și duminică de la 
10—20. luni închis..

Muzeul Literaturii Romine

— Șoseaua Kiseleff nr. 10 des
chis marți, miercuri, joi și vi
neri între orele 13—20 șj du
minica între orele 9—13 și 16— 
20. Cuprinde bogate secții de 
istorie, artă, științele naturii 
și etnografice.

Muzeul de Istorie a Orașu
lui București din bd. 1848 nr. 
2 este deschis zilnic între 
orele 11—20, luni închis.

Muzeul Național de Antichi
tăți al Institutului de Arheolo
gie al Acad. R.P.R., str. I. C. 
Frimu 11 — vizitarea zilnică 
între orele 10—15, luni închis.

Muzeul Brukenthal, Sibiu 
cu secțiile : Științele naturii, 
Istorie, Artă populară și Artă 
plastică este deschis zilnic în
tre orele 11—17. Luni închis.

ARTICOLE DIN FAIANȚĂ 
PENTRU MENAJ Șl DECORATIVE

SERVICII DE MASĂ, CEAI 
CAFEA, VIN. LICHEUR, DE 
BUCĂTĂRIE SI FARFURII 
DE TOT FELUL
\  - ■

BIBELOURI,VAZE
. DE FLORI ETC.*'

A apărut ALMANAHUL TURISTIC
pe anul 1962

editat de O. N.T. Carpați
Un volum bogat ilustrat cu fotografii și hărți, instructiv și 

amuzant pentru toți cititorii.
Numeroase pagini de lectură, semnate de scriitori și publiciști 
Reportaje și monografii turistice
Sfaturi utile, curiozități, excursii și programe turistice

125 cabane cu căile de acces
Numeroase desene și caricaturi
De vînzare la toate' agențiile O.N.T. Carpați, la librării, la 

centrele de difuzare a presei și la debite.
Exemplarul 11 lei
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Plenara Consiliului Central
al Sindicatelor din R. P. Romînă

In silele de 22—23 noiem
brie a.c. a avut loc Plenara 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă.

La plenară au luat parte 
membrii și membrii supleanțl 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor, președinții consilii
lor regionale și ai unor con
silii locale ale sindicatelor, 
activiști cu munci de răspun
dere din aparatul C.C.S., pre
ședinții sindicatelor din ma
rile întreprinderi din Bucu
rești. Au mai participat re
prezentanți ei ministerelor și 
organizațiilor economice cen
trale, directori ai unor mari 
întreprinderi, ziariști.

Plenara a dezbătut sarci
nile ce revin organelor și or
ganizațiilor sindicale în vede
rea mobilizării oamenilor

-----•-----

Turneu! violonistului 
sovietic Yiadimir 

Malinin
In cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, 
violonistul sovietic Vladimir 
Malinin a fost pină acum so
listul a trei concerte la Iași 
și Focșani. Joi seara, artistul 
sovietic a concertat cu orche
stra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, cînd a interpretat con
certul nr. 4 în re major pen
tru vioară ți orchestră de 
Mozart.

In programul concertului, j 
dirijat de Emanoil Elenescu, 
au mai figurat: piesa simfoni
că „In memoriam" de Ale
xandru Pașcanu, Cinci lieduri 
de Wagner pe versuri de 
Mathilde 'Wesendonck, în in
terpretarea sopranei Elisabeta 
Neculce-Cartiș, și poemul 
simfonic „Pinii din Roma" de 
Respighi.

(Agerpres)

muncii din Întreprinderi 
G.A.S., S.M.T. și instituții pen
tru Îndeplinirea și depășirea 
planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 
1982.

Plenara a stabilit măsurile 
ce vor fi luate de sindicatele 

r

din țara noastră pentru în- 
tîmpinarea celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial.

De asemenea, plenara a a- 
les pe tovarășul Ludovic Csu- 
por ca membru al Prezidiului 
și secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

unei in
(Urmare din pag. l-a) 

vem de transportat și undo 
trebuie dus.

— în primul rînd, pe tarla
lele care vor fi cultivate cu 
porumb. Cîte 20 de tone la 
hectar. Aproape trei sferturi 
din suprafață e îngrășată de 
anul trecut — a precizat pre
ședintele. Vouă, tinerilor vă 
repartizăm cele 80 de hectare 
în luncă. Ăsta nu e îngrășat. 
Aici voi trebuie să duceți cel 
mai mult gunoi: peste 1000 de 
tone. Vă mai dăm și 200 de 
kilograme de superfosfați la 
hectar.

Cu toții au făcut apoi cal
cule. Pentru porumb, grădină 
și livadă trebuie cel puțin 
2200 tone de gunoi de grajd. 
Din calcule a reieșit însă că 
pînâ la primăvară pot fi strîn- 
se din gospodărie aproximativ 
1800 de tone. Nu e suficient. 
Tinerii au găsit o soluție cu 
care conducerea gospodăriei și 
colectiviștii au fost de acord 
Să se strîngă gunoiul de grajd 
din curțile colectiviștilor. S-au 
stabilit apoi locurile pentru 
platforme. De aici, tinerii de 
pe atelaje îl vor transporta a- 
colo unde e nevoie. Circa 400 
de tone se vor aduna în acest 
fel.

Calcule s-au făcut ți în legă
tură cu lucrările pe care le 
vor face tinerii la dislocarea 
celor 5000 metri cubi de pă- 
mînt pentru irigarea grădinii. 
Pentru livadă și vița de vie 
s-au făcut alte calcule. Cînd 
a venit vorba de întreținerea 
pășunii lucrurile s-au simplifi
cat. Asta pentru că este tot o 
treabă specifică tinerilor. Așa 
că ei vor curăți de mărăcini, 
mușuroaie și bolovani, în
treaga suprafață de 200 de 
hectare.

Și astfel s-au întregit anga-

i ț i a t i v e
Se cade însă să adăugăm un 

lucru. în duminica în care 8-a 
ținut adunarea generală a co
lectiviștilor unele din lucrările 
amintite erau în toi. In vii
toarea podgorie s-au defrișat, 
pe diferite porțiuni, cătina și 
mărăcinii, s-au făcut măsură
tori pentru terasare pe șapte 
hectare. Luni dimineața, dea
lurile din jurul satului erau 
pline de băieți ți fete care au 
ieșit la muncă. în fruntea 
unui convoi de căruțe care 
transportau gunoi de grajd se 
aflau Dumitru Alexandru, 
Constantin Amza, Tiberiu Tă- 
nase. Tinerii din brigada con
dusă de candidatul de partid 
Mihai Ciucă au urcat cu toții 
pe deal, în viitoarea livadă. 
Viorica Nițu, Iovan Dumitru șl 
ceilalți 50 de tineri se între
ceau la săpatul gropilor. Bri
gada lui Ion Matei lucra la 
desfundatul terenului pentru 
vie.

Aceasta era doar prima zi* 
dar entuziasmul cu care au 
muncit arată că tinerii colecti
viști au pornit temeinic la 
treabă. E și firesc să fie așa. 
Lucrările efectuate de ei vor 
aduce gospodăriei colective, în 
anul 1962, un venit în plus de 
peste 250.000 lei.

în curînd va avea loc adu
narea generală a organizației 
U.T.M. Se va alege noul comi
tet U.T.M. pe gospodărie. An
gajamentele tinerilor vor fi 
cuprinse în planul de măsuri 
al organizației U.T.M. Tot aiel 
se vor constitui cele patru 
echipe de tineret, după cum 
s-a stabilit în adunarea gene
rală a colectiviștilor. Lor li se 
vor încredința cele mai im
portante lucrări de pe terenu
rile ce vor fi cultivate eu po
rumb, la grădină, în vie șl 
livadă.

Cabanele 
Bucegiior 

vă așteaptă
De la prima ascensiune a 

Bucegiior au trecut aproape 
125 de ani. Pe atunci, soco
tită o temerară acțiune, as
censiunea a durat trei zile 
Astăzi, numărul c3-or care 
au colindat Eucegir se numă- 
ță cu zecile de mii. Vaza sau 
iarna, toamna sau primăvara, 
atrași ăe minunatele și uni
cele priveliști ale acestui ma
siv muntos, mereu alți tineri 
din toate colțurile țării, își 
petrec concediul său vin la 
sfîzșit de săptămină in aceste 
locuri

riorul cărora se ailă o ade
vărată hune de basm a sta
lactitelor ș; stalagmitelor), 
trecători, cursuri de apă sub
terane, cascade, ciudate mo
numente naturale, lacuri a- 
dînci o vegetație toarte bo
gata.

Cunoscind atracția pe care 
Bucegii o stîrnesc iarna prin
tre tineri, conducerile între
prinderilor de stațiuni clima
terice s-au pregătit din vreme 
pentru noul sezon turistic 
Prietenii drumeției vor avea 
bucuria să întllnească în Bu- 
cegi un nou punct turistic de 
odihnă, unic în Europa. Este 
vorba de cabana „Capra nea
gră". Amenajată în stil rustic, 
cu numeroase obiecte de ar
tizanat, cabana „Capra nea
gră" a devenit un punct deo
sebit de atracție chiar de la 
inaugurare. Un amănunt; din 
Brașov, o mașină transportă 
din oră în oră pe turiști la 
această cabană.

La 1 decembrie va fi gata 
și noul, complex turistic „Vî- 
nători” construit la intrarea 
în Poiana Brașov. Înzestrat cu 
un spațiu de cazare de 40 
paturi, un salon cu 150 de 
locuri și bucătărie proprie, 
acest complex va atrage tu
riști din întreaga țară. O mare 
parte din vile și cabane au 
intrat în acțiunea de moderni
zare ; la unele s-au făcut a- 
menajări substanțiale privind 
mărirea spațiului de cazare, 
înlocuirea mobilierului, încăl
zire și iluminat fluorescent. 
Unele cabane posedă restau
rante („Peștera’’, „Padina", 
„Babele", „Piatra Arsă“, 
„Vîrful cu Dor”, „Hotelul 
alpin Cota 1400”, „Diham”, 
„Clăbucet-sosire", „Cioplea", 
„Poiana Secuilor", Poiana”, 
„Postăvarul», „Cristianul
mare”) dar nici bufetele ca
banelor „Omul" (situată 
la o altitudine de 2507 m), 
„Caraiman" (la 2025) „Bulboa- 
ce‘‘ (1460 m), „Scropoasa”
(1250 m), „Valea cu brazi" 
(1510 m.) „Mălăiești” (1720 
m.), sau „Poiana Stînii" 
(1270 m.) nu stau mai prejos 
în satisfacerea pretențiilor tu
riștilor.

Să nu uităm apoi minuna
tele hoteluri din Brașov, Si
naia și Predeal, puncte de 
plecare către toate cabanele 
Bucegiior, către locuri istori
ce și frumuseți naturale, către 
toate părțile, pentru sporturile 
de iarnă abundente în aceste 
locuri.

Agențiile și filialele O.N.T.- 
Carpați din întreaga (ară în
lesnesc rapid excursia din 
care omul se întoarce mai 
oțelit și cu amintiri de neui
tat.

Astăzi, toate cabanele Bu
cegiior sînt gata să vă pri
mească, în cursul iernii — 
prieteni ai drumeției.

A. TEODORU

Penultima etapă a campionatului 
republican de rugbi Informații

este definut de

Capul de afiș 
al penultimei e- 
tape a campio
natului republi
can de rugbi, 
care se va dis
puta duminici, 
întilnirea dintre

ech pele Grivija Roșie și C.GA. 
Meciul dintre cele doui formal i 
fruntașe a'e rugbiului nostru va 
cec.de pe cîșt gâtoarea *ittufui de 

a Ina>r*e ce •-
ceară —- •• CC-A. e e 5-6 de
puncte în fruntea clasamentului.
iar Grivita Roșie 55 puncte, dar cu 
un joc mai pufm. In acest fel Gri- 
vifa Roșie are nevoie de un meci

nul pentru a reedita performanța 
de anul trecut, în timp ce rugbișiii 
militari vor trebui să obțină toate 
cele trei puncte ale victoriei pen
tru a îmbrăca tricourile de cam
pioni. Meciul se va disputa pe te
renul C.C.A., duminică dimineața 
cu începere de la ora 11,30.

Alte întîlniri a'e etapei : Di
namo București—Știința București ; 
Știința Cîuj—Meta'ul „23 August*; 
Știința Petroșani—Progresul Bucu
rești ; Oiimpia Brașov—C-S.M.S. 
lași. Întî1n.*ea dintre echipele 
bucureștene I.T.B. și Rapid va avea 
loc sîmbătă pe terenul primei e- 
chipe cu începere de la ora 14,30.

(Agerpres)

Joi, în cea de-a treia zi a 
„Zilelor filmului francez", la 
cinematograful „Patria" din 
Capitală a fost prezentat fil
mul artistic „Austerlitz", co
producție franco-italiană rea
lizat în regia lui Abel Gance 
ți Roger Richebe.

In completare a rulat fil
mul de scurt metraj „Indră- 
gostiții de pe Sena".

Formația italiană de muzi
că preclasică „I. Menestrelii", 
a dat joi seara, în sala Ate
neului R.P. Romîne, cel de-al 
doilea concert în țara noastră.

Artiștii italieni au inter

pretat piese vocale și instru
mentale de Marini, Carissimi, 
Bassani, Damantius, Quagliati, 
Purcell ți mai multe lucrări 
de Claudio Monteverdi. Ca ți 
primul concert, și acesta s a 
bucurat de un frumos succes.

La invitația însărcinatului 
cu afaceri ad-interim-al R.D. 
Vietnam la București, Le Van 
Chat, reprezentanți ai presei 
romîne și corespondenți ai 
presei străine au participat joi 
seara la o seară de filme viet
nameze.

(Agerpres)

Uzinele textile Cisnădie. In 
fotograiie : ajutoarele de 
țesător Erica Kutsker și A- 
lexandrina Oprea. Ele au 
Învățat cu sirguință și pri
cepere meseria de țesător 

de covoare

Foto ; AGERPRES

jamentele. Apoi s-a organizat 
adunarea generală a colecti
viștilor în care tinerii și-au 
prezentat angajamentele. Adu
narea generală le-a primit cu 
bucurie. Aici a vorbit și pre
ședintele colectivei. El a spus 
cuvintele cu care am început 
aceste rînduri, cuvinte care 
exprimă de fapt opinia între
gii adunări.

începutul e bun. Tinerii co
lectiviști din Teslui sînt bine 
cunoscuți pentru entuziasmul 
și hărnicia lor și nimeni nu se 
îndoiește că tot ce au spus în 
fața adunării colectiviștilor se 
va înfăptui. începînd de acum, 
zi de zi, pe dealurile și luncile 
din împrejurimile comunei se 
va simți freamătul tineresc al 
muncii lor.

Echipa U.R.S.S. a învins cu 1*0 echipa Chile
Pe stadionul 

«N acional" cin 
Scntiaffo. unde 
m r« deschide 

viitor tv- ev T Si 
cnmpVntamlu: 

bal. (elecțioaa-
ta UJLS-S. s inrin» cv 1-0 
(0-0) echipa Chile, repurtind a 
doua victorie dm cedrul tur
neului ce-l întreprinde tn A-

rnerica de Sud. Ca ți lo Bue
nos Aires, unde au întrecut 
eu 2-1 echipa Argentinei, fot
baliștii sovietici au practicat 
un joc de înaltă clasă. Ei au 
fost aplaudați călduros de cei 
peste 70.000 de spectatori pre
zinți la meci.

La 26 noiembrie echipa 
U.RS.S. va întîlni la Montevi
deo selecționata Uruguayului.

(Agerpres)

PE SCURT
Sala Dinazno din Capitală a 

găzduit joi seara cea de-a 
doua întîlnire dintre echipele 
masculine și feminine de vo
lei ale R. P. Romîne ți 
R.S.F.S. Ruse. Și de data a- 
ceasta sportivii romîni au 
terminat învingători : la băieți 
cu 3-1 (15-10; 9-15; 15-8; 15-10). 
iar la fete tot cu scorul de 
3-1 (15-7; 15-13; 10-15; 15-9).

Echipa de fotbal Moldova 
Chișinău și-a inaugurat tur
neul în țara noastră jucînd joi 
la Galați cu echipa Dinamo

din localitate. Cei aproape 
10.000 spectator! prezenți la 
acest meci au asistat la un 
joc dinamic, încheiat cu sco
rul de 2—1 (2—1) în favoa
rea echipei Dihamo Galați. 
Punctele echipei învingătoare 
au fost înscrise de Voicu și 
Dărăban. Pentru oaspeți a în
scris Koleșov, unul din cei 
mai activi atacanți ai forma
ției sovietice.

în cel de-al doilea meci. 
Moldova Chișinău va întîlni 
duminică la Iași echipa 
C.S.M.S.

(Agerpres)

Noi culegeri științifice publicate de I. D. T.
La Institutul de 

Documentare Teh
nică se pregătește 
editarea unor noi 
culegeri de mate
riale științifice și 
informative din 
presa de specialita
te din întreaga lu
me. Una dintre a- 
ceste culegeri este 
seria „Cercetări do
cumentare comple

xe" care vor folosi 
la informarea mul
tilaterală a specia
liștilor asupra pro
greselor realizate în 
tehnica mondială. 
O altă culegere se 
intitulează „Refera
te de sinteză tehni- 
co-economice“ și este 
destinată conducerii 
întreprinderilor pri

vind munca de or
ganizare a proce- 
suluj. de producție.

La cererea citito
rilor, I.D.T.-ul va 
pune la dispoziție 
celor interesați ma
teriale detailate în 
legătură cu proble
mele anunțate în 
noile culegeri.

Ședinfa plenară a Comiteiulul 
romîn pentru repatriere

Zilele trecute a avut loc la 
București ședința plenară a 
Comitetului romîn pentru re
patriere consacrată dezbaterii 
unor probleme organizatorice.

Președinte al Comitetului 
romîn pentru repatriere a fost 
ales general colonel în re
zervă Ilie Crețulescu, vicepre
ședinte — Vasile Inoan, iar se
cretar — Mihai Stevoiu. Din

rîndurile membrilor Comita
tului fac parte — între alții — 
prof. dr. O. C. Giurescu, gene
ral de armată în rezervă Vasile 
St. Atanasiu, dr. Ionel Pop, 
scriitorul Franz Iohannes Bul- 
hardt, loan Podea, directorul 
Muzeului regional din Brașov, 
loan Iusco, repatriat din Repu
blica Federală Germană, ți 
alții.

Cîțiva elevi de la Școala medie de arte plastice din București consultindu-se asu
pra unei lucrări

Foto : AGERPRES

Noaptea colonială
deasupra Ruandei-Urundi

. sumburu este capi
ii tala a două regate 

! pierdute în Africa 
I Centrală, aflate încă 
| sub „tutela" Belgiei. 
J Cu totul recent, pe 

orașului Usumburu, care 
numără acum cîteva zeci de mii
de locuitori, se afla un sat de 
pescari. Locul era mlăștinos, nesă
nătos. Colonialiștii însă au apre
ciat toate avantajele acestui loc. 
Ei aveau nevoie de un port pe 
malul nord-estic al lacului Tanga
nika, pentru a transporta de a- 
colo avutul jefuit în Europa și în 
alte părți ale lumii. Un asemenea 
punct de transbordare a devenit 
Usumburu.

Cind hoinărești in regiunea 
portului, printre clădirile depo
zitelor simți mirosul de cafea. Ea 
constituie principala cultură în 
Ruanda-Urundi. Boabele de cafea
aduse in calele vapoarelor din 
toate colțurile regatului, consti
tuie rezultatul final al muncii ex
cepțional de grele a africanilor. 
Aici se cultivă un singur soi de 
cafea, cunoscut sub denumirea 
arabica. Cel puțin 60 la sufă din 
exportul Usumburu-ului II for
mează cafeaua. Aproape întreaga 
recoltă a acestei culturi se în
dreaptă spre Statele Unite. An
treprenorii americani exportă de 
aici peste 90 la sută din cafea I

în Ruanda-Urundi nu există de 
loc căi ferate. Producția de calea 
se încarcă pe vase care se în
dreaptă spre portul Kigoma. A- 
colo cafeaua este transbordată în 
vogoane de cale ferată care se 
îndreaptă spre Dar-es-Salam — 
port pe litoralul Oceanului In-

Evenimentele din Ru
anda-Urundi au adus 
în atenția opiniei 

publice acest colțișor al 
Africii, aflat sub jugul co
lonialismului belgian. In 
această colonie, Belgia ac
ționează cu cruzime și se 
petrec numeroase eveni
mente sîngeroase. In legă
tură cu aceasta, conside
răm interesante însemnări
le de călătorie ale ziaris
tului sovietic N. Hohlov, 
pe care le reproducem cu 
prescurtări.

dian. Se poate spune că acest 
port de pe Tanganika, constituie 
o feudă comună a comercianților 
americani și belgieni. Aici acțio
nează „Agenfia Ruanda-Urundi 
pentru cafeaua băștinașă". Marca 
acestei instituții coloniale — 
OSIRU — este bine cunoscută 
consumatorilor americani. Trebuia 
subliniat că de pe urma comer
țului cu cafea se îmbogățesc atît 
afaceriștii americani, cit și cei 
belgieni.

Să ne întoarcem însă la descri
erea portului. Teritoriul său este 
inconjurat de sîrmă ghimpată și 
africanii, dacă nu sînf salariați, 
dacă nu poartă capele cu litere 
OSIRU, nu sînt lăsați să intre aici. 
După cit se pare hamalii s-au o- 
bișnuit cu soarele arzător și cu 
sudoarea : ei aleargă neîncetat 
de la depozite — ale căror porți 
sînf deschise larg — spre țărm. 
Vasele mari stau mai departe, 
Strălucind la orizont, și primesc

în calele lor sacii plini cu cafea, 
de pe șlepurile acostate lingă ele. 
Din nou descărcare și încărcare 
— de data aceasta însă nu pe 
mal, ci pe apă. Despre mecani
zare — nici pomeneală ; ea nu 
este avantajoasă și este absolut 
inutilă patronului european sau a- 
merican : munca manuală este 
complet devalorizată. Aici observi 
un fenomen uimitor : energia e- 
lectrică se consumă în primul 
rînd... pentru instalații de aer 
condiționat in vilele colonilor eu
ropeni.

Hamalii, obosiți, epuizați din 
cursul zilei, se apropie de apă, 
spală de pe corpurile lor goale 
praful de cafea, și apropiind pal
mele mîinilor lor uscate, pline de 
bătături, își potolesc setea. Infă- 
șurîndu-și gîtul cu cîrpe, cu pro
soape rupte, cu cămăși cu nenu
mărate petece, ei se îndreaptă 
spre oraș. Portul dezvăluie plă
gile regimului colonial, demon
strează munca de robi a sute și 
sute de oameni. Același lucru se 
observă și în jurul fabricilor de 
prelucrare a cafelei. Astăzi există 
cîteva asemenea fabrici la Usum
buru. Ele înlătură metoda veche 
de prelucrare inițială a cafelei. 
Fapt este că cu cultivarea cafelei 
se ocupă în Ruanda-Urundi sute 
de mii de oameni. Locuitorii 
băștinași nu sînt amatori atit de 
mari ai acestei băuturi ca, de 
pildă, arabii. Ei nu refuză desi
gur o ceașcă fierbinte de cafea 
arabica aromată și tare. Dar ei 
beau mai ales acea cafea pe 
care nu o primește fabrici, care 
nu corespunde unor «numite. stan

darde, care este considerată de- 
șeu, nefolositoare.

Metoda cea mai răspîndită de 
decorticare a boabelor din înveli
șul roșiatic al fructului, care se 
aseamănă cu o vișină nu com
plet coaptă, o constituie aceea 
prin care fructul, este băgat în... 
gură I Partea moale, dulce, este 
mîncată, iar boabele sînt scuipate 
în niște vase întinse. Ele sînf us
cate, iar apoi trimise fabricilor. 
Amatorii de cafeaua adusă din U- 
sumburu în Statele Unite, nu cu- 
cunosc acest fel de „mecanizare". 
Ea este insă cunoscută achizito
rilor.

sumburu este un o- 
raș care are o față 
și un revers. Propa
ganda oficială a Bel
giei, inclusiv recla
ma stridentă și gă-

lăg.oasa a companiilor turistice, 
care se adresează omului bogat 
în Occident, prezintă Usumburu 
drept raiul pe pămînt. In țară 
există intr-adevăr lucruri care me
rită să fie văzute. Frumos este 
rîul năvalnic Ruzizi, care izvo
răște din lacul Kivu și se varsă 
in Tanganika, la cîțiva kilometri 
de Usumburu. Lungimea lui, în 
linie dreaptă, nu depășește 150 
km. Lacul Kivu este însă situat la 
1.462 metri deasupra nivelului 
mării, iar Tanganika mult mai jos 
— la altitudinea de 774 metri.
Apa aleargă cu o mare viteză, 
iar numeroasele cascade care fac 
să spumege cursul ei repede, 
transformă acest rîu într-o arteră
de apă unică pentru construcția 
de hidrocentrale. Malurile rîului 
Ruzizi, acoperite cu iarba înaltă, 
mafete și papirus, sînt mlăștinoa
se pe alocuri : aici trăiesc croco
dili. Reclamele cheamă turiștii la 
vînătoare în aceste regiuni.

Pe panourile stridente de re
clamă poți vedea boturi înspăi- 
mîntătoare de leoparzi, guri des
chise de crocodili, culmile aco
perite de zăpadă ala vulcanului 
Ruvenzori, pe jumătate stins și 
multa alteia. Nu poți vadea Insă

pe locuitorii Ruandei-Urundi, care 
vegetează în întunericul colonial.

La Usumburu, situat pe un șes 
nu prea larg între munți înalfi 
și întinderea strălucitoare de apă 
a lacului Tanganika, nu trebuie 
căutate în mod special contrastele 
proprii oricărui oraș capitalist și 
deosebit de frapante în domini- 
oanele coloniale. Alături de clădi
rile minunate, construite după 
proiectele tînărului arhitect bel
gian Chevalier, se- află cocioaba 
mizeră a locuitorului băștinaș. In 
hotelul cel mai animat, Padidas, 
bogătașii europeni aruncă pentru 
dejunurile și seratele organizate 
aici zeci de mii de franci. Afri
canul care-l servește pe alb pri
mește pe zi 15 franci. Lui nu-i 
rămîne decîJ să privească mărfu
rile inaccesibile lui din magazine, 
tată un exemplu : un automobil 
Ford, costă aici 250 mii franci. 
Reiese că un funcționar de rînd 
trebuie să muncească cîteva zeci 
de ani, dacă nu întreaga viață, 
fără să cheltuiească nici un ban 
din salariul său, pentru a-și cum
păra acest produs al lui Ford, pen
tru care se face atîfa reclamă.

Pe străzile centrale din Usum
buru se înalță clădirile vilelor 
antreprenorilor europeni, instituții
lor, birourilor, băncilor, magazine
lor destul de frumoase. Această 
parte europeană a orașului crește, 
se apropie tot mai mult de. munți, 
strivind căsuțele locuitorilor 
băștinași. Viața de afaceri este 
foarte activă aici. In afară de ca
fea, Ruanda-Urundi livrează bum
bac, chinină, banane, portocale, 
ananași, lămîi, orez, pește, za
hăr, piele, frînghii, covoare, car
ne ele. întreprinderile semimește- 
șugărești, care dovedesc primii 
pași slabi ai dezvoltării industriale, 
produc ciment, cărămizi, olane, 
calcar. In diferite regiuni ale re
gatului se exploatează zăcăminte 
de minereu de fier, aur, au fost 
descoperite aici, zăcăminte de ma
terii prime pentru industria de alu
miniu. La sursa tuturor acestor ra
muri de producție materială stă, 
de regulă, proprietarul belgian.

Iar întreaga producție enumerată 
se concentrează la Usumburu, un 
avanpost al colonialismului bel
gian în inima Africii. Parcă lo
cuitorii băștinași există numai 
pentru a cultiva sau a scoate din 
subteran un produs sau altul, să-l 
prelucreze, să-l împacheteze, și 
să-l trimită în Europa la un preț 
derizoriu !

cribii coloniali au e- 
logiat „planul" de 
zece ani de dezvol
tare economică a 
Congo-ului și terito
riului Ruanda-Urundi.

Ce sa lăcuf la Usumburu în ulti
mii zece ani l A fost lărgit con
siderabil aeroportul, care poate 
primi bombardiere moderne ale 
armatelor aeriene ale N.A.T.O. Au 
fost construite șosele de însemnă
tate militaro-sfrafegică în totală 
concordanță cu planurile agresive 
ale pactului nord-atlantic, care 
rezervă dominioanelor coloniale 
din Africa centrală rolul de prin
cipale rezerve din spatele frontu
lui, Usumburu face parte din sis
temul celei de-a doua linii a fai
mosului ,,val de apărare" al 
N.A.T.O. După cum se știe, prima 
linie a întăririlor militare și siste
mului de baze navale și aeriene, 
trece prin țările Africii de nord 
și Orientului apropiat, țări depen
dente sau țări care nu s-au liberat 
în mod complet de colonialiștii 
vechi sau de noii colonialiști a- 
mericani. Usumburu este legat 
prin căi aeriene cu toate colo
niile engleze, franceze, portughe
ze de pe continent, cu Republica 
sud-africană. De aici pornesc șo
sele minunate spre Katanga, unde 
domnește același capital belgian.

Planul de zece ani a întărit în
tr-o măsură considerabilă pozițiile 
monopolurilor belgiene, a creat 
confortul maxim pentru șederea 
emisarilor Bruxelles-ului în Ru
anda-Urundi. A fost lărgit portul, 
modernizate mijloacele de teleco
municații cu metropola, asfaltul și 
cimentul au apărut pe străzile din 
Usumburu. Ce a cîștigat de pe

urma tuturor acestora poporul 1 
S-a intensificat exploatarea lui, 

.mizeria a devenit un fenomen de 
masă. Asuprit, lipsit de condițiile 
umane elementare, locuitorii din 
Usumburu, sînt înăbușiți de mași
na militaro-jolonială de asuprire. 
La Usumburu și în împrejurimile 
lui sînt dislocate unități militare 
belgiene. Pe străzile orașului trec 
în grabă ,,Jeep“-uri militare cu 
mitraliere montate pe ele.

Funcționarul colonial este la 
Usumburu împărat și dumnezeu, 
judecător și stăpîn. El a făcut to
tul pentru a frîna dezvoltarea po
poarelor din Ruanda-Urundi. La 
Usumburu nu apare nici un ziar 
în limba locală, Apare o dată pe 
săptămînă „Depeche d'Usumbu- 
rou" — un mic ziar în două pagini, 
care publică legile și dispozițiile 
administrației belgiene, anunțurile 
firmelor și companiilor. La Usa—• 
astfel denumesc belgienii capitala 
regatelor Ruanda-Urundi, vin a- 
venturieri și comercianți suspecți 
nu numai din Belgia, ci și din 
Grecia, Franța, Anglia, Germania 
occidentală, din țările asiatice și 
arabe. In 1920 la Usumburu au 
trăit în total 10 misionari euro
peni. Astăzi în acest oraș se nu
mără cel puțin 7 mii de locuitori 
din diferite țări ale lumii. La o 
populație băștinașă de 26.000 I 
La Usumburu sînt deschise toate 
porțile emisarilor belgieni, în 
schimb este limitat afluxul popu
lației băștinașe,

...La Usumburu noaptea urlă 
cîinii. Proprietarii belgieni aduc 
în feuda lor clini ciobănești ger
mani. Noaptea ei sini lăsați în 
vitrinele magazinelor, în automo
bilele care stau sub copaci, pe 
balcoanele vilelor. Ei latră la sol
dați) belgieni, vizitatori perma
nent! ai localurilor de noapte. 
Beți, cu arma agățat,ă de umăr, 
soldații desenează optari pe 
străzi, tulbură cîinii, semănînd 
groază în rîndurile „negrilor".

înăbușitoare, cumplită este 
noaptea colonială deasupra Ruan
dei-Urundi.
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tacă PREȘEDINTELE FINLANDEI
A SOSIT

LA NOVOSIBIRSK

Cuvîntu! reprezentantului R. P. Romine in Comitetul Politic a! 0. N. U.

Noul p.alat de cultură din 
satul Dimitrievka, talonul 
Chilia, legiunea Odesa. 
In fotografie: palatul de 

cultură văzut noaptea.

Sînt necesare eforturi sporite 
pentru a bara calea războiului!

a p.dcat 
spre Novosibirsk

BARNAUL. — La 23 noiem
brie. în drum spre Novosi
birsk. Nikita Hrușciov. șeful 
guvernului sovietic, a vizitat 
Institutul de cercetări agri
cole din Altai. El a fost înso
țit de Ghennadi Voronov, 
prim-vicepreședinte al Birou
lui C.C. al P.C.U.S. pentru 
B.S.F.S.R,, și de Dmitri Po- 
leanski, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R. 
Cercetătorii științifici au vor
bit oaspeților despre lucrările 
care se desfășoară Ia acest in
stitut.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— La 22 noiembrie în ședința 
Comitetului Politic al Adună
rii Generale O.N.U. a luat cu- 
vîntul reprezentantul R.P. Ro
mine Eduard Mezincescu. în 
cuvîntarea sa consacrată pro
blemei dezarmării generale și 
totale delegatul romîn și-a 
exprimat satisfacția în legătu
ră cu acordul Intervenit între 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
unele probleme care trebuie 
să ghideze negocierile relative 
la dezarmarea generală și to
tală.

O caracteristică esențială a 
programului de dezarmare 
generală și totală, propus de 
Uniunea Sovietică — a spus 
E. Mezincescu — este tocmai 
că chiar din prima etapă 
cursa înarmărilor ar fi înfrî- 
nată, s-ar elimina practic po
sibilitatea unui atac prin sur
prindere, pericolul de război 
ar fi substanțial micșorat.

Adoptarea unui astfel de 
program de dezarmare gene
rală și totală ar avea, de la 
început, un efect binefăcător 
asupra situației internaționale, 
ar reduce considerabil, sau ar 
elimina încordarea în relațiile 
dintre state și ar micșora sub
stanțial, iar apoi ar elimina 
complet pericolul de război.

E. Mezincescu a arătat în 
continuare că judecind după 
rezervele formulate de guver
nul S.U.A. față de principiile 
declarației comune sovieto- 
americane și după însuși pro
gramul de dezarmare prezen
tat de delegația S.U.A., se pare 
că Statele Unite și celelalte 
țări din alianța atlantică nu 
au renunțat încă la poziția ne
gativă 
trecut 
tative.

Este 
cluzie 
mele sale două etape planul 
prezentat de delegația S.U.A. 
nu prevede nici 
armelor de 
masă, nici a mijloacelor pen
tru transportul lor la țintă.

în lumina caracteristicilor 
planului american — a spus 
reprezentantul R.P. Romîne în 
continuare — apar în adevă
ratul lor sens și rezervele for
mulate de guvernul Statelor 
Unite în legătură cu princi
piul că natura și extinderea 
controlului trebuie să depindă 
de „cerințele verificării măsu
rilor de dezarmare, care sînt 
puse în aplicare în fiecare 
etapă”, principiu pe care îl 
menționează declarația comu
nă sovieto-americană.

Eșalonarea măsurilor 
dezarmare nucleară în 
cursul celor trei etape 
planului prezentat de S.U.A., 
înseamnă deci, în mod prac
tic negarea posibilității de

eliminare a armelor nucleare, 
deoarece eliminarea lor este 
condiționată de acceptarea 
controlului asupra înarmări
lor. Planul american contrazi
ce astfel declarația comună 
sovieto-americană în care se 
vorbește despre „lichidarea 
tuturor stocurilor de arme 
nucleare, chimice, bacteriolo
gice și alte arme de distrugere 
în masă, și încetarea produc
ției acestor arme; despre e- 
liminarea tuturor vehiculelor 
armelor de distrugere în 
masă“. Fiind lipsite de,efica
citate, măsuri ca cele pe care 
le propune planul american 
nu sînt, în esență, decît ten
tative, mai mult sau mai pu
țin camuflate de a instaura 
controlul asupra înarmărilor.

Pronunțîndu-ne, așa cum 
am făcut-o întotdeauna, în fa
voarea celui mai larg și mai 
strict control internațional, a- 
supra unor măsuri efective 
de dezarmare, sîntem în 
mod hotărît împotriva contro
lului asupra înarmărilor care 
nu înseamnă altceva decît 
expresia politicii de pe poziții 
de forță, o cale comodă care 
ar putea 
războinice 
formațiile 
punerii în 
rilor lor agresive.

Faptul că noile propuneri 
americane nu corespund ne
cesității de a înlătura sau de 
a diminua riscul unui război 
nuclear, precum și faptul că 
S.U.A. continuă să insiste pen
tru instaurarea controlului a- 
supra înarmărilor nu sînt de 
natură să stimuleze optimis
mul. Dacă ținem seama că la 
acestea se adaugă și intensifi
carea propagandei de război, 
sporirea enormă a cheltuieli
lor militare, concentrarea de 
efective și de armament în 
punctele cele mai nevralgice 
ale globului, cum ar fi în Ger
mania de vest, în Berlinul oc
cidental, în Vietnamul de sud, 
la bazele militare americane, 
dispuse ca o rețea în jurul 
statelor iubitoare de pace, ca 
și pregătirile pentru o nouă 
încercare de invazie împotri
va Cubei, nu putem să nu fa
cem constatarea că politica 
S.U.A. continuă să fie influen
țată de anumite cercuri care 
consideră eventualitatea unul 
al treilea război mondial nu
mai sub unghiul profiturilor 
și al perspectivei iluzorii de 
răsturnare a cursului istoriei.

După cît se pare aceste 
cercuri care împing la război 
torpilează eforturile îndrepta
te spre destinderea internațio
nală și vor să impună contro
lul înarmărilor în locul 
zarmării, exercită încă o 
fluentă hotărîtoare în orien-

permite cercurilor 
să-și procure in- 
militare necesare 
aplicare a planu-

tarea politicii S.U.A. Aceasta 
nu poate decît să întunece 
speranțele pe care acordul so- 
vieto-american asupra princi
piilor negocierii dezarmării 
generale și totale le-a deschis.

După părerea delegației ro
mâne împrejurările sînt de așa 
natură încît sînt necesare 
eforturi sporite din partea co
munității internaționale iu
bitoare de pace pentru a bara 
calea războiului, pentru a în
cerca, la masa tratativelor, 
să se obțină clarificări și pro
grese în direcția pregătirii 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală adecvat sco
pului și acceptabil pentru toa
te statele.

Comitetul Politic al Adună
rii Generale ar putea să în
lesnească această sarcină dacă 
s-ăr pronunța în favoarea 
principiului care a făcut deja 
obiectul unui acord între 
S.U.A. și U.R.S.S. și să ajute 
totodată la desemnarea orga
nului în care urmează să aibă 
loc negocierea dezarmării ge
nerale și totale.

în fața Comitetului există, 
într-adevăr, propunerea echi
tabilă de a constitui acest or
gan pe baza unei egale repre
zentări a statelor socialiste, a 
statelor aparținînd alianțelor 
occidentale și a statelor nean
gajate în alianțe militare.

Delegația romînă consideră 
inacceptabilă și chiar șocantă 
pretenția S.U.A. de

în organul de negocieri 
două sau trei țări aparținând 
alianțelor occidentale ca o 
compensație pentru primirea 
unui număr de țări neangaja
te. Acest lucru nu este stipu
lat explicit, dar ce altă inter
pretare s-ar putea da propu
nerii S.U.A. de completare a 
Comitetului celor zece state 
cu alte zece ?

Ar fi de dorit — și aceasta 
pare că a fost și dorința una
nimă a Adunării exprimată 
cu prilejul votului rezoluției 
indiene — ca puterile occiden
tale să renunțe în a crea obs
tacole în calea realizării unui 
acord asupra compoziției or
ganului care ar trebui să reia 
în cel mai scurt timp negocie
rile. Absența acestui acord 
este astăzi singurul obstacol 
formal în calea reluării nego
cierilor dezarmării generale și 
totale.

Un astfel 
garanții că 
ror reluare 
toată lumea se vor desfășura 
în condiții mai bune ca în tre
cut și cu succesul dorit.

Guvernul romîn este gata 
oricînd să participe la relua
rea negocierilor pentru elabo
rarea și adoptarea unui tratat 
de dezarmare generală și to
tală într-un cadru adecvat 
scopului, în care să fie repre
zentate principalele interese și 
tendințe politice existente as
tăzi în lume.

de organ ar oferi 
tratativele a că- 
este așteptată de

NOVOSIBIRSK 23 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
23 noiembrie, președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, a so
sit la Novosibirsk pentru a 
se întîlni cu șeful guvernului 
sovietic, Nikita Hrușciov.

împreună cu președintele 
Finlandei au sosit la Novosi
birsk și Ahti Karialainen, mi
nistrul Afacerilor Externe, 
E. A. Vuori, ambasadorul Fin
landei în U.R.S.S., și alte per
soane care îl însoțesc. Cu ace
lași avion a sosit și Alexei 
Zaharov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Finlanda.

Pe aerodromul împodobit 
cu steaguri ale Uniunii So
vietice, R.S.F.S.R. și Republi
cii Finlanda, președintele 
Kekkonen a fost întîmpinat 
de S. Avramenko, președin
tele Comitetului Executiv al 
regiunii Novosibirsk, V. Zo
rin, președintele Comitetului 
Executiv al orașului Novosi
birsk, reprezentanți ai opiniei 
publice și ai presei. Un grup 
de copii au înmînat lui Urho 
Kekkonen buchete de flori.

De la aeroport, președin
tele și persoanele care îl 
soțesc s-au îndreptat spre 
ședința ce le-a fost pusă 
dispoziție.a admite

în 
tra-

care a împiedicat 
progresul acestor

greu de tras altă 
din faptul că în

con- 
pri-

de 
de- 
ale

eliminarea 
distrugere în

I

primejduiește pacea lumii

Agresiunea fățișă a Statelor Unite

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 22 no
iembrie V. A. Zorin (U.R.S.S.), 
președintele Consiliului de 
Securitate, a convocat o șe
dință a Consiliului pentru exa
minarea scrisorii pe care a pri
mit-o la 21 noiembrie de la 
reprezentantul permanent al 
Cubei la O.N.U. în ■această 
scrisoare sînt demascate 
scopurile „intervenției armate 
în Republica Dominicană" or
ganizată de guvernul S.U.A. 
care prin aceasta „a încălcat 
drepturile suverane ale acestei 
țări cu scopul evident de a 
împiedica poporul dominican 
să-și exercite drepturile ina
lienabile și, în conformitate cu 
năzuințele sale naționale... să 
stîrpească și să lichideze ulti
mele urme ale regimului Tru
jillo".

Garda Inchaustegul, repre
zentantul permanent al Cubei 
la O.N.U., care a fost invitat 
la ședința Consiliului de Secu
ritate, a cerut Consiliului să 
adopte cit mai grabnic măsuri 
pentru a curma intervenția a- 
mericană împotriva Republicii 
Dominicane.

Acțiunile guvernului S.U.A. 
sînt o primejdie pentru pace. 
Aceasta este o agresiune fă
țișă, a declarat reprezentantul 
Cubei. Astăzi amenință Repu
blica Dominicană și Cuba, 
mîine vor amenința șl alte 
țări. El a cerut ca Consiliul 
de Securitate să înfiereze 
S.U.A. ca agresoare șl să ceară 
încetarea agresiunii.

Reprezentantul Republicii 
Dominicane, invitat la ședința 
Consiliului de Securitate, a 
cerut să se amîne ședința Con
siliului de Securitate care ur
mează să examineze scrisoarea 
Cubei, deoarece, a afirmat el, 
nu a reușit să studieze încă 
această scrisoare și declarația 
lui Stevenson, și așteaptă in
strucțiuni din partea guvernu
lui său.

Luînd euvîntul în calitate de 
reprezentant al U.R.S.S., V. A. 
Zorin a subliniat uriașa im
portanță și urgența problemei

ridicate de guvernul Cubei în 
fața Consiliului de Securitate, 

în continuare, V. A. Zorin 
a atras atenția asupra para
grafului din scrisoarea guver
nului Cubei în care se arată 
că acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Domini
cane creează un precedent pe
riculos pentru justificarea a- 
mestecului direct în treburile 
interne ale altor țări. V. A. 
Zorin a subliniat că atacurile 
reprezentantului S.U.A. împo
triva guvernului Cubei nu fac 
decît să confirme aceasta. In- 
trucît guvernul S.U.A. între
prinde, în pofida Cartei 
O.N.U., asemenea acțiuni care 
sînt îndreptate împotriva in
dependenței altor țări și care 
reprezintă un amestec în tre
burile lor interne, 
de Securitate nu 
treacă cu vederea 
ridicată de guvernul 
Consiliul de Securitate.

în legătură cu cererea re
prezentantului Republicii Do
minicane, V. A. Zorin, pre
ședintele Consiliului de Secu
ritate. a hotărît să fixeze șe
dința Consiliului de Securitate 
pentru examinarea problemei 
ridicată în scrisoarea guvernu
lui Cubei, pentru dimineața 
zilei de 24 noiembrie.

Consiliul 
poate să 

problema 
Cubei în

In Republica Dominicana continua 
demonstrațiile antiguvernamentale

SAN DOMINGO 23 (Ager
pres). — In tot cursul zilei de 
22 noiembrie în Republica 
Dominicană ău continuat de
monstrațiile populare în spri
jinul instaurării în țară a 
unui guvern cu adevărat de
mocratic. După cum transmite 
agenția Associated Press, ti
neretul a manifestat pe stră-

V

Pe străzile orașului San Do
mingo poliția se răfuiește cu 

demonstranții.

zile capitalei, San Domingo, 
cerînd ca actualul președinte 
Balaguer, care, după cum se 
știe, este sprijinit de S.U.A., 
să fie înlăturat de la putere. 
„Lozincile de „libertate" — re
latează agenția — au fost acum 
înlocuite cu strigăte de „afară 
cu Balaguer", precum și alte 
chemări împotriva actualului 
președinte". Opoziția împotri
va lui Balaguer crește de ase
menea și în cercurile opoziției 
dominicane. Potrivit agenției, 
gruparea de opoziție Uniunea 
civică națională și-a retras la 
22 noiembrie consimțământul 
ei anterior la un guvern pro
vizoriu condus de Balaguer.

Agenția United Press Inter
national relatează că în după- 
amiaza zilei de 22 noiembrie 
o mare mulțime de domini
cani a demonstrat în fața pa
latului prezidențial, scandînd 
lozinci împotriva lui Balaguer. 
Unități ale poliției aduse în 
grabă au atacat pe demon
stranți cu grenade cu gaze la
crimogene și i-a amenințat cu 
armele automate, dar mulți
mea nu s-a împrăștiat decît 
atunci cînd în piața palatului 
prezidențial și-au făcut apari
ția tancuri și trupe.

După terminarea lucrului 
numeroși tineri muncitori 
de la uzina „Csepel“ din 
Budapesta frecventează 
universitatea tehnică crea

tă în cadrul uzinei.
Foto : M.T.I.

pp scurt)Li'STifini Pe scurt
MOSCOVA. — La 23 noiem

brie, Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., s-a reîntors 
la Moscova din călătoria fă
cută în Sudan.

VARȘOVIA. — In localitatea 
Komorovo (voievodatul Varșo
via) a avut loc festivitatea 
dezvelirii monumentului osta
șilor sovietici uciși de ocupan- 
ții fasciști în anii războiului. 
In anii 1941-1943 în lagărele 
de concentrare care au exis
tat în această localitate și in 
împrejurimi, au fost extermi
nați 67.000 de cetățeni so
vietici.

TOKIO. 
P.C. din 
poporului 
desfășura 
care pentru 
semnături pe cererea cu pri
vire la înfăptuirea cît mai 
grabnică a dezarmării genera
le și totale, la lichidarea ba
zelor de pe alte teritorii, Ia 
crearea unei zone denucleari- 
zate în regiunea Asiei și O- 
ceanului Pacific, pentru pace, 
împotriva dezlănțuirii unui 
război nuclear.

MANILLA. — După cum a- 
nnnță corespondentul agenției

— Prezidiul C.C. al 
Japonia a adresat 

japonez apelul de a 
o și mai largă miș- 

strîngerea de

UPI. un puternic uragan s-a 
abătut asupra coastei de sud 
a Filipinelor. Potrivit unor 
date incomplete, în timpul 
uraganului au murit 11 per
soane, iar 19 au dispărut fără 
urmă.

BONN. — La 23 noiembrie, 
cancelarul Adenauer s-a îna
poiat la Bonn, venind de la 
Washington, unde a dus tra
tative cu Kennedy, președin
tele S.U.A. împreună cu Ade
nauer a «osii și Schroeder, mi
nistrul de Externe al R.F.G., 
care l-a insolit.

Ședință a Comisiei 
permanente C. A. E. R 

pentru construcții
BERLIN 23 (Agerpres). — La 

Berlin a avu) loc ședința ordinară 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții.

Comisia a analizat 
desfășurată și situația 
comandărilor privind 
probleme și, finind seama de ex
periența dobîndită, a aprobat re
gulamentul de funcționare și re
gulile de procedură ale Comisiei.

S-a analizat și aprobat refera
tul comun al comisiilor C.A.E.R. 
pentru construcții și agricultură 
cu privire la introducerea în prac
tica construcțiilor agricole pro
iectelor tip avansate pentru fer
me zootehnice, precum și refera
tul privind colaborarea țărilor 
membre C.A.E.R. în domeniul 
proiectării tip.

Comisia a examinat o informare 
privind nivelul principalilor indi
catori pentru industria construcții
lor în țările membre C.A.E.R. și 
a adoptat recomandări într-o se
rie de probleme ca : asigurarea 
construcțiilor cu tipuri și profile 
unificate de oteluri speciale ; lista

activitatea 
realizării re- 
principalele

celor mai moderne mijloace de 
transport și utilaje de încărcat- 
descărcat ; accelerarea dezvoltării 
producției de agregate ușoare 
pentru betoane etc.

In domeniul sistematizării teri
toriale și urbanismului au fost a- 
probafe recomandările cu privite 
la metodologia determinării mă
rimii optime a orașelor și regle
mentării creșterii lor, finîndu-se 
seama de condițiile locale.

Comisia a aprobat planul de 
coordonare a principalelor lucrări 
de cercetări știinjifice în dome
niul construcjiilor și industriei ma
terialelor de construcții pentru 
perioada pină în 1965.

Comisia a aprobat planul de 
lucru pe 1962 și informarea
privire la stadiul lucrărilor de ela
borare a perspectivei generale în 
domeniul construcțiilor și indus
triei materialelor de construcții 
pentru perioada pînă în 1980.

Ședința Comisiei a decurs în
tr-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

cu

Spionii americani prinși 
pe teritoriul U. K S. S.

și-au primit pedeapsa cuvenită
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 23 no
iembrie a continuat, in fata 
Colegiului Militar al Tribuna
lului Suprem al U-RS-S., pro
cesul spionilor americani cetă
țeni ai R.F.G., Peter Sonntag 
și Walter Naumann. Din exa
minarea dovezilor materiale și 
audierea concluziilor experți- 
lor care au examinat fotogra
fiile și însemnările făcute de 
acuzați pe teritoriul U.R.S.S., 
s-a ajuns la concluzia că a- 
cuzații s-au făcut vinovați de 
spionarea unor secrete de stat 
ale U.R.S.S.

In ultimul lor cuvînt ambii 
acuzați au recunoscut că au 
desfășurat pe teritoriul Uniu
nii Sovietice o activitate de 
spionaj subliniind că s-au lă
sat influențați de propaganda 
militaristă din R.F.G. Acuzații 
au arătat că în timpul șederii 
lor în Uniunea Sovietică s-au 
putut convinge de năzuințele 
sincere de pace ale Uniunii 
Sovietice și ale poporului so
vietic și că amîndoi regretă a- 
cum că au dus o activitate 
dăunătoare păcii și coexisten
ței.

Colegiul Militar al Tribuna
lului Suprem al U.R.S.S. i-a 
condamnat pe spionii vest-ger- 
mani p. Sonntag și W. Nau
mann, aflați în slujba servi-

ciilor de spionaj americane, la 
pedepse privative de libertate 
pe termen de cite 12 ani cu 
ispășirea primilor trei am in 
închisoare, iar restul in colo
nii de reeducare. I

DUBNA 22 (Agerpres) TASS 
transmite: La 22 noiembrie, 
fizicienii din țările socialiste 
care participă la sesiunea or
dinară a Consiliului științific 
al Institutului unificat de cer
cetări nucleare din orașul 
Dubna, de lîngă Moscova, au 
continuat să discute rezultate
le activității de un an a labo
ratoarelor institutului.

Despre rezultatele activității 
laboratorului pentru proble
mele nucleare a prezentat un 
raport profesorul Benedikt 
Djelepov, care a subliniat că 
în 1961 realizările colectivu
lui acestui laborator în multe 
domenii ale științei sînt la un 
nivel înalt și întrec rezulta
tele științifice obținute in 
S.U.A. și în celelalte țări.

Pe baza noului model așa- 
numit „superfluid", în ședință 
au fost explicate o serie de 
particularități a nucleelor mult 
deformate care au aplicații 
științifice foarte importante.

în domeniul teoriei cîmpu- 
lui s-au obținut rezultate in
teresante în direcția explică
rii structurii neutronilor și 
protonilor și interacțiunii par
ticulelor elementare.

Lucrări importante au fost 
efectuate în domeniul sistema
ticii particulelor și explicării 
proprietăților lor simetrice.

La 23 noiembrie CscsAiul 
științific își continuă lăsă
rile.

Declarația difuzată de tineretul american 
la Washington —

WASHINGTON 23 (Ager- 
preș). — La 22 noiembrie mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.F.G., Schroder, care se afla 
în S.U.A.. însoțind pe Ade
nauer a ținut un discurs la 
Clubul național al presei. îna
inte ca Schroder să sosească 
în fața clădirii clubului a a- 
părut un grup de tineri pur- 
tînd pancarte cu inscripții de 
protest împotriva pretențiilor 
cercurilor guvernante de la 
Bonn de a li se pune la dis
poziție arma atomică. Tinerii 
au organizat pichete în jurul 
clădirii clubului și distribuiau 
trecătorilor o declarație pur- 
tînd titlul „Nici un război din 
cauza Berlinului. Nici o armă 
atomică lui Adenauer".

Masele populare din Congo 
cer realizarea unității țării

ROMA 23 (Agerpres). — Zia
rul „Unita" a publicat inter
viul acordat de Paul Fbamba, 
președintele Partidului socia
list din Congo, corespondentu
lui acestui ziar. „Unita" îl ca
racterizează pe Fbamba, care 
se află la Roma în drum spre 
Leopoldville, ca un continua-

tor convins al lui 
care se situează în _ 
hotărîre de partea lui Antoine 
Gizenga.

Președintele Partidului so
cialist din Congo a condamnat 
inconsecvența și nesinceritatea 
președintelui Kasavubu și a 
unor membri ai actualului gu-

Lumumba, 
prezent cu

i

I

Pe șantierul construcției noului hotel „Berlin Turist 
aleea Karl Marx (Berlin).

vern congolez în ce privește 
înfăptuirea obligațiilor asuma
te. Această poziție a lui Ka
savubu și a adepților săi se 
vădește în atitudinea lor față 
de unitățile armatei congoleze 
care staționează la Leopold
ville și trupele aflate sub co
manda generalului Lundula. 
Subliniind că forțele armate de 
sub comanda lui Lundula au 
fost singurele care au obținut 
un succes important în lupta 
împotriva separatiștilor katan. 
ghezi, lichidînd în alianță cu 
forțele partidului „Balubakat" 
autoritatea lui Chombe la Al
bertville, Fbamba a arătat că 
soldaților lui Lundula li se 
dă o soldă foarte mică și sînt 
cit se poate de prost aprovi
zionați cu alimente și echipa
ment.

„Trupele lui Mobutu însă, 
a spus în continuare Fbamba, 
în loc să participe serios la 
operațiile împotriva lui Chom
be, sînt folosite pentru paza 
guvernului central din Leo
poldville. In același timp ele 
primesc solde foarte bune și 
sînt bine aprovizionate cu mu
niții și echipament. La Leo
poldville domnește corupția.

Subliniind că forțele reac
ționare din actualul guvern 
congolez fac încercări de a 
priva pe Gizenga de imunita
tea parlamentară, Fbamba a 
declarat că aceste forțe vor 
trebui si țină seama de ma
joritatea prolumumbistă din 
Parlament. Dar, în primul rînd, 
ele vor trebui să țină seama 
dt cererile crescînde ale ma
selor populare de realizare a 
unității Congoului.

„Vizita cancelarului Ade
nauer, se spune în declarație, 
agravează situația internațio
nală care este și așa încorda
tă. Momentul ales pentru vizi
ta lui Adenauer nu poate sluji 
decît țelurilor ațîțării războiu
lui rece”.

Avertizîndu-1 pe președin
tele Kennedy împotriva pri
mejdiilor care amenință viața 
și bunăstarea poporului ame
rican în cazul în care arma 
nucleară și rachetele vor fi 
puse la dispoziția conducăto
rilor reacționari ai Germaniei 
occidentale, tineretul îi cere să 
declare că „nici un război nu 
va avea loc din cauza Berli
nului și Adenauer nu va că
păta nici o armă atomică”.

In declarație se arată că po
porul american nu va per
mite să fie atras într-un 
război atomic prin metode de 
intimidare. Americanii doresc 
ca problema statutului Berli
nului occidental să fie rezol
vată pe calea tratativelor, nu 
printr-o continuă echilibristică 
pe marginea „războiului rece".

în încheierea declarației ti
neretul cere tuturor america
nilor să se pronunțe cu hotă
rîre în apărarea păcii.

F.S.M. protestează 
împotriva aplicării 

legii Mc Carran
(Agerpres)PRAGA 23 _ ,

CETERA transmite : Secreta
rul general al F.S.M., Louis 
Saillant, în numele a 107 mi
lioane membri ai F. S. M. a 
adresat președintelui S. U. A., 
Kennedy, o telegramă de pro
test împotriva hotărîrii Curții 
Supreme a S.U.A. de 
în aplicare legea Mc Carran.

Aplicarea acestei legi, se 
spune în telegramă, 
contradicție cu 
prevede pedepse grele pentru 
cei care apără libertățile de
mocratice. Urmărind în pri
mul rînd pe comuniști, ea este 
îndreptată, de asemenea, îm
potriva persoanelor și organi
zațiilor progresiste din SU.A. 
care duc lupta pentru pace, 
pentru revendicările economi
ce și sociale ale oamenilor 
muncii, împotriva discrimină
rii rasiale.

F.S.M. cere anularea ime
diată a acestor măsuri și a a- 
cestei legi antimuncitorești 
care încalcă grosolan libertă
țile și drepturile oamenilor 
muncii consfințite in declara
ția drepturilor omului.

a pune

este în 
constituția,
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