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Economii peste pian 
în industria chimică

uncitorii, inginerii și teh
nicienii din industria 
chimică au obținut eco

nomii peste plan la întreaga 
producție-marfă în valoare de 
85 milioane lei, depășindu-ți 
astfel angajamentul luat pe 
întregul an.

Acest succes este rezultatul 
preocupări] chimiștilor de a 
utiliza mai bine capacitățile 
de producție și a gospodări ra
țional materiile prime.

Cele mai însemnate reali
zări în acest domeniu au fost 
obținute de colectivele între
prinderilor chimiei organice, 
care au depășit cu mult anga
jamentul anual. Numai mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
de Ia noul Combinat chimio 
din Borzești au realizat de la 
începutul anului și pină Ia 1 
noiembrie, pe seama reducerii 
consumurilor specifice și a 
cheltuielilor de fabricație, eco
nomii peste plan Ia întreaga 
producție-marfă în valoare de 
17 milioane leL In luna octom
brie colectivul combinatului a 
reușit să reducă prețul de 
cost față de plan cu 345 lei 
la tona 
300 lei

Timpul o prielnic. Se poate lucra din plin. Pe ogoarele colectiviștilor din comuna Borș, regiunea Crișana, mecanizatorii din brigada nr. 1 de la S.M.T. Episcopia Bihor sînt antrenați într-o însuflețită întrecere pentru terminarea ogoarelor adinei de toamnă.Foto : I. CUCU

Proletari din toate țările, uniți văl

Toate

de sodă caustică și cu 
la tona de clor.

(Agerpres)

angajamentele 
îndeplinite

Pînă în prezent, colectivul 
de muncă al Fabricii de 
postav „Partizanul roșu" 

din Brașov a dat peste plan 
țesătu ; în valoare de 4.273.000 
lei, adică cu 273.000 mai mult 
decît era sarcina anuală. Au 
fost obținute peste plan bene
ficii ce se ridică la suma de 
423.000 lei, ceea ce înseamnă 
o depășire a angajamentelor 
cu 73.000 lei.

Un obiectiv important în în
trecerea socialistă, care a adus 
colectivul» de muncă de aici 
și drcpelul de twreprindere 

i. a fost 
c cab- 

i feți de 
tocre «

lor s-a frnb 
sută.

O contribuție importantă 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor anuale ale fabri
cii au adus-o brigăzile de pro
ducție ale tineretului antre
nate de organizația U.T.M. în 
întrecerea pentru cucerirea ti
tlului de brigadă fruntașă. Re
zultate valoroase in intrecere 
au obținut brigada condusă de 
Marița Bălăceanu de la țesi- 
torie, brigada condusă de 
Mandița Iancu de la prepara- 
ție țesătorie și brigada con
dusă de Alexandrina Barbu de 
la filatură.
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Pref de cost redus

bogate
Noi organizații U. T. M. îmbrățișează inițiativa 

tinerilor din G. A. C-TANSA, raionul Negrești

O
n Dobrogea este 
un sat care se nu
mește Beștepe. In 
limba turcă Be
ștepe înseamnă 
cinci dealuri și a-

p rintr-o maj bună organizare a procesului de fabricație, colectivul Fade cărămidă din Ro- a reușit să realizeze sar- 1961 ter-brici! man cinile de plan pe anul cu mult timp înainte de men.în primele 10 luni ale lui. prețul de cost al produselor a fost simțitor redus, realizîndu-se în acest fel economii peste plan în valoare de 1.649.000 lei. La baza acestui succes a stat îmbunătățirea continuă a calității produselor, reducerea consumului energie electrică, precum micșorarea procentului de buturi.

anu-

ceasta denumire se potrivește 
cum nu se poate mai bine lan
țului de cinci înălțimi asemă
nătoare cu cinci cocoașe de câ
rmii, aflate undeva 
la marginea Deltei 
Dunării, <n partea 
de nord a Doccoge: 
Ceea ce a lipsit ce 
veacuri acestei de
numiri insă, a fost 
specificația cu pri
vire la 
dealuri 
cestea 
partea 
trebuie 
coace, tîrziu, pentru oamenii 
de aici, Beștepe n-a însemnat 
nici mai mult nici mai puțin 
decît cinci dealuri... sărace. 
Cinci dealuri de pe care pri
măvara, odată cu topirea ză
pezii, șuvoaiele se repezeau 
năvalnic în sat, tăind cute a- 
dînci în obrazul întunecat al 
pămîntului; sărăcindu-L Cinci 
dealuri pe care vara abia creș
tea puțină iarbă firavă care 
se usca repede în bătaia nemi
loasă a vînturilor dobrogene. 
Cinci dealuri care aduceau 
multe pagube și prea puține 
foloase.

Asta însă pînă în anii noș
tri, pînă cind, Ia îndemnul 
partidului, țăranii muncitori 
din Dobrogea au pășit cu în
credere pe drumul gospodăriei 
colective, agricultura întregii 
regiuni fiind în întregime co
lectivizată, colectiviștii înce- 
pînd să ia măsuri pentru îm
bunătățirea fertilității soiului, 
pentru recuperarea pămînturi- 
lor erodate, pentru stăvilirea 
distrugerilor pe care le prici
nuiau pămîntului 
vînturile, ploile.

Vestea acțiunilor 
tilor de punere în 
terenurilor neproductive, ves-

tea teraselor executate de co
lectiviștii din comuna Basarabi 
pe pantele altădată pustii ale 
dealurilor și pe care au plan
tat hectare întregi de viță de 
vie a făcut de mult ocolul Do- 
brogei întregi. Vestea despre 
loturile irigate ale celor din 
Castelu — de asemenea.

PÂMINTURILE NOASTRE

de 
a- 
oamenii 
Fiindcă

ce fel 
erau 

pentru 
locului, 
să uităm că pînă

Și iată că nici aici, la Be
ștepe, lucrurile n-au stat pe

Planuri concrete 
acțiune

mire, planul acesta a fost dez
bătut cu seriozitate intr-o a- 
dunare generală a colectiviști
lor, însuflețindu-i pe tineri și 
pe vîrsînici prin perspectivele 
sale frumoase, mobilizîndu-i la 
lucru.

Cum au luat cunoștință de 
acest plan, membrii comitetu
lui U.T.M. din gospodăria co

lectivă s^au 
că utemiștii 
nerii pot să 
o însemnată 
buție la înfăptuirea 
lui. Tinerii de aid 
aflaseră din ziar. 
despre acțiunea ute- 
miștilor din comuna 
Tansa, raionul Ne

grești, șl rnulți dintre ei își 
manifestaseră dorința să ur
meze acest exemplu.

La o ședință a comitetului 
organizației de bază U.T.M., 
inginerul agronom al gospodă
riei colective a prezentat o- 
biectivele pentru 1961 — 1962

gîndit 
și ti- 

aducă 
contri-

zăpezile,colectiviș- valoare a

A

Studenți în practică la Observatorul astronomic din Ciul- ' . ' Foto : AGERPRES

ameni gospodari 
cum sînt, colecti
viștii din Beștepe 
i-au chemat cu 
citva timp în ur
mă pe specialiști

și, împreună cu el, au stabilit 
în mod concret, amănunțit, tot 
ce aveau de făcut. Au întocmit 
un plan științific al acțiunii de 
îmbunătățire a pămînturilor 
lor, de recuperare a celor ero
date.

După ce inginerii și tehni
cienii și-au terminat calculele 
și au pus totul pe hîrtie, si
tuația era limpede: colectiviș
tii din Beștepe aveau posibili
tăți ca în următorii ani (pînă 
în 1965) să execute : terase 
pe o suprafață de 205 hectare 
de coastă; irigații pe 340 hec
tare de teren arabil; plantații 
de vie în terase pe 177 hec
tare ; plantații de pomi fruc
tiferi pe 52 hectare; că pot, 
de asemenea, să redea culturi
lor 5 hectare de teren prin ni
velarea viroagelor, prin des
ființarea drumurilor inutile, 
prin astuparea gropilor din 
care s-a scos pămîntul pen
tru diferite lucrări.

La puțină vreme după întoc-

1n acest an în regiunea Banat au fost date în exploatare noi linii electrice de înaltă și de joasă tensiune în lungime totală de 200 km. Printre acestea se află liniile de 15 kilovolți Pen- gova-Cornereva, Deta-Moravi- ța, Lugoj-Făget etc., precum și liniile de 35 kilovolți Arad- Simțea și Timișoara-Ghilad. De asemenea, a fost dublată linia de înaltă tensiune Oțelul Roșu-Timișoara.Prin dezvoltarea rețelei de linii de înaltă și joasă tensiune, în această regiune au putut fi electrificate în acest an alte 61 de comune și sate, numărul .abonaților de la orașe crescînd simțitor.întreprinderea regională de electricitate Banat a livrat pînă acum anul acesta o cantitate de energie electrică cu 1,4 milioane kilowat-ore mai mare decît în tot cursul anului trecut. Totodată, colectivele de muncă din cadrul uzinelor electrice din regiune au reușit să reducă consumul specific de combustibil conventional și pierderile de energie, realizînd economii suplimentare la prețul de cost în valoare de peste 1.700.000 de lei.
(Agerpres)
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Cu privire la creșterea fertilității pămîntului

IN
DE

agronomi și

(Agerpres)

Studenți-artiști se pregătesc
pentru concurs

UTIL SCHIMB
EXFERIESTĂ

cinteia
tinerelului

Muncitor
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35 de ingineri 
zootehniști din regiunea Argeș 
au venit în regiunea Suceava 
pentru a cunoaște experiența 
dobîndită in regiune în ame
liorarea pășunilor erodate. Ei 
au vizitat pășunile model de 
la Bucecea, Unțeni și Buhă- 
ceni de pe care s-au obținut 
producții medii de 10.000 kg. 
iarbă Ia hectar, s-au interesat 
de organizarea și efectuarea 
lucrărilor de îmbunătățire a 
pășunilor.

Această vizită face parte din 
schimbul reciproc de expe
riență inițiat de sfaturile 
populare ale regiunilor Su
ceava și Argeș, privind acțiu-

nile de ameliorare a pășunilor 
și de terasare a terenurilor 
erodate. Cu citva timp în 
urmă un grup de ingineri 
agronomi din regiunea Sucea
va au vizitat regiunea Argeș 
pentru a cunoaște organizarea 
lucrărilor de amenajare a te
renurilor erodate și punerea 
acestora în valoare prin plan
tații de pomi fructiferi și viță 
de vie. în momentul de față 
ei conduc lucrările de terasare 
a dealurilor erodate din preaj
ma orașului Botoșani și a co
munei Nicșeni care vor fi 
plantate cu viță de vie.

Ț n instituțiile de
/ învățămînt su

perior din ora
șul București se fac 
în prezent ultimele 
pregătiri înainte de 
începerea concursului 
de trecere în revistă 
a formațiilor artistice 
studențești.

Studenții Universită
ții se vor prezenta în 
concurs cu 8 forma
ții artistice, printre 
care un cor de 100 de 
persoane, o brigadă 
artistică de agitație, o

Teatrul

formație de soliști de 
muzică ușoară și 
populară, o formație 
de dansuri, o echipă 
de teatru, 3 formații 
care vor prezenta 
procese literare etc. 
Programul brigăzii ar
tistice de agitație este 
axat pe tema îmbu
nătățirii calității stu
diului și însușirii cu
noștințelor predate în 
facultăți, iar în 
gramul corului 
rează lucrări 
„Glorie clasei

pro- 
figu- 
ca .* 

mun-

popular
/n toamna aceasta și-a 

deschis prima stagiune 
la clubul „Constructo

rul" din orașul Onești un nou 
teatru popular. Artiștii, in 
majoritate tineri muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
complexul de șantiere Onești 
— Borzești, sau din noile uzine 
petro-chimice din Valea Tro- 
tușului au prezentat în ultima 
lună, pentru constructorii de

cifoare" 
Comișel, 
conduce" 
Muradeli

Pentru 
xecuției 
reWiarcă 
ian Ștefănescu,
II juridice, Constantin 
Toma, anul II Șt. Na
turale, Ecaferina E- 
vanghelescu, anul II 
Șt. naturale, Florica 
Mugur, anul V filolo
gie, și alți studenți 
fruntași la învățătură.

Onești

de Florin 
„Partidul ne 

de Vano 
etc.
calitatea e- 
artistice se 

studenții Tra- 
anul

pe șantierele din Onești poe
mul dramatic „Marele fluviu 
își adună apele“ de Dan Tăr- 
chilă și piesele „Take, Ianke 
și Cadir" de Victor Ion Popa, 
„Orașul In flăcări’’ de 
Davidoglu.

Spectacolele au fost 
te cu căldură de către

Mihail

primi- 
specta-

(Continuare în pag. a 2-a)
TOMA CONSTANTIN 

mecanic

PETRE GHELMEZ

Discuție în brigada de oțelarl a prim topi torului Ion Baștea de la Combinatul «ide- iurgic Hunedoara : cum putem obține mai mult oțel î In octombrie brigada a dat peste plan mai mult de 180 tone de oțel, dar succesele acestea pot fi și ele depășite

i a -am gîndit să scriu aceste
■ jyj rînduri redacției pentru, ca 

să povestesc o înfîmplare 
petrecută în brigada noastră.

Sînfem cu toții 30 de tineri. 
Nu semănăm unul cu altul și, dacă 
ne-ați cunoaște, ați observa la 
noi particularități specifice fiecă
ruia, pasiuni diferite, grade de 
pregătire diferite.

. Și e firesc să fie așa. Unii a- 
vem mai multă experiență, alții 
mai puțină, unii au unele încli
nații, alții altele. Sînt însă cîteva 
trăsături — pe care noi le soco
tim de cea mai mare importanță 
— care ne-au unit înfr-un colec
tiv bine închegat. Prima este 
hotărirea de a îndeplini la timp 
sarcinile de producfie. Aici nu 
există discuție : de-a lungul ani
lor, în brigadă s-a format o opi
nie categorică împotriva chiulului, 
a delăsării, împotriva lucrului de 
mîntuială, pentru ca tot ce iese 
din mina noastră să fie bun, fru
mos, lucrat cu grijă.

In al doilea rînd, ceea ce ne-a 
unit este grija față de fiecare

Fabrica de țevi Roman. In luna trecută colectivul secției laminor a dat peste plan aproape 2.000 tone țevi de diferite dimensiuni. In fotografie vedere a cuptorului rotativ nr. 1.Foto : AGERPRES
Zi de An Nou

la Uricani
entru îndeplinirea 
sarcinilor de pro
ducție înainte de 
termen, minerii 
de la Uricani au 

început să se pre
gătească încă din

primele zile ale acestui an. 
Sarcinile de plan erau sporite 
față de anul trecut, angaja
mentele proprii erau și ele 
deosebite ; 45.000 tone cărbune 
cocsificabil peste plan, un mi
lion lei economii la prețul de 
cost.

— Trebuie să căutăm noi po
sibilități pentru creșterea pro
ductivității muncii — spunea 
pe atunci într-o ședință de 
producție comunistul Bria Ion, 
șeful unei brigăzi de producție 
a tineretului. Avem utilaje 
moderne, dar ele nu pot da 
întregul randament dacă nu 
sînt folosite cu suficientă pri
cepere și nu sînt îngrijite cu 
toată răspunderea.

De aici s-a născut ideea în
ființării unor cursuri de ri
dicare a calificării pentru 
toate categoriile de muncitori 
mineri. Organizația U.T.M. a 
primit din partea organizației 
de partid sarcina să se ocupe 
de mobilizarea tinerilor la 
cursurile respective. O parte 
dintre tineri se calificaseră cu 
ani în urmă în condițiile unei 
tehnici și metode de exploatare 
deosebite de cele de astăzi, 
iar alții nu trecuseră nicioda
tă printr-un curs de calificare. 
Și unii și alții, vreo 80 la nu
măr în prima serie, au fost 
cuprinși într-un curs diferen
țiat. Fiecare lecție nouă, pre
dată de cei mai buni ingineri, 
își arăta fără întîrziere efec-

de-al nostru 999
membru al brigăzii. Cu ajutorul 
organizației U.T.M. și în special 
prin eforturile 
xandru Bunea, 
35 de ani în 
învățat să ne 
alții, să ne vorbim civilizat, 
ne ajutăm ori de. cite ori e 
voie, în toate privințele.

Dar am mai învățat un lucru.
S-a înfîmplaf odată ca unul 

dintre noi, , tînărul Ion Miron, să 
apuce pe un drum greșit, să-și 
neglijeze munca. Zile la rînd lo
cul lui la bancul de lucru rămî- 
nea gol. Lipsea din motive pe 
care nu le voi mai aminti aici, 
în orice caz neîntemeiate. Noi toți 
ceilalți ne vedeam de treburile 
noastre. Nu zicea nimeni nimic.

lată însă că secretarul comite
tului U.T.M., sfătuit de maistrul 
comunist Bunea, convoacă odată 
o scurtă consfătuire. Miron lipsise 
cu o zi înainte și ne gîndeam că 
aceasta e tema discuției.

— Discutăm despre Miron ? a 
întrebat cineva.

— Și despre Miron... a răspuns

comunistului Ala
un meșter cu peste 
meserie, noi 
respectăm unii

am 
pe 
să 

ne-

cu înțeles maistrul. Am vrea însă 
în primul rînd să vorbim despre 
noi, despre colectiv. Miron 
sește. Motivele le știți, o să 
discutăm despre aceasta... 
voi? Unde sintefi voii

Am înțeles imediat încotro 
vorbele maistrului și am I 
toți. Am tăcut cîteva minute, apoi 
unul cîte unul, a trebuit să vor
bim, să recunoaștem că și noi 
sintem vinovafi pentru greșelile 
lui Miron.

Nu e nevoie să mai adaug că 
după aceea noi toți l-am ajutat pe 
Miron să se îndrepte. Brigada nu 
l-a lăsat să continue așa și el a 
devenit cu ajutorul nostru (nu cît 
ai bate din palme, desigur) unul 
dintre rei mai buni muncitori.

De-a lungul anilor, în brigadă 
s-au întîmplat multe, și de fie
care dată brigada a reacționat 
prompt, ca un Singur om, s-a o- 
cupat cu dragoste, cu perseve
rență de flecare membru al ei. 
Uneori lucrurile s-au rezolvat 
ușor, alteori însă... Dar să vă mai 
povestesc un caz.

lip- 
mai 
Dar

> bat 
tăcut

In toamna anului 1959 a venit 
în brigadă un băiat nou, care, la 
început, ne-a făcut o impresie 
foarte bună. Se numește Hornea 
Ștefan și are în prezent 19 ani.

Băieții care lucrează la confec
ționarea și montarea spițelor pen
tru roțile mașinilor agricole l-au 
invitat să lucreze In echipa lor. 
Hornea s-a dus. N-au trecut însă 
decît cîteva zile și observăm că 
noul nostru coleg de muncă... 
lipsește. Firește, ne-am întrebat 
cu toții: „i s-a întîmplat ceva? 
Are nevoie de ceva ? Nu-i place 
meseria?".

Ne-am convins că nu era nici 
una, nici alfa. Hornea chiulise 
pur și simplu. Faptul ne-a supărat. 
La noi în brigadă asemenea lu-

PETRE ALEXANDRU 
responsabil de brigadă 

de producție a tineretului 
la Uzinele de mașini 
agricole — București

(Continuare în pag. a 3-a)

tul în munca de zi cu zi a ti
nerilor cursanți, acolo jos în 
abataje. A fost apoi necesar 
să se găsească o formă de per
fecționare a cunoștințelor și 
pentru minerii cu o înaltă ca
lificare, pentru tehnicienii și 
inginerii întreprinderii. Ingi
nerul Popa Mircea a fost prin
tre cei dinții care a conferen
țiat în fața unor numeroși ti
neri din toate sectoarele mi
nei despre „Noutăți tehnice în 
minerit". După două săptă- 
mîni alt conferențiar și așa 
mai departe. In urma creș
terii simțitoare a calificării ti
nerilor mineri, opririle trans
portoarelor și ale altor utilaje 
se reduceau de pe o zi pe alta.

— Mai anul trecut, spunea 
un tînăr, pierdeam sute de 
tone de cărbune așteptînd re
pararea sau înlocuirea trans
portoarelor. Acum ele nu ne 
mai dau de lucru.

De fapt aici se vede și efec
tul întrecerii _ 
către comitetul sindicatului și 
sprijinită de 
U. T. M. între 
transportoarelor și între lăcă
tușii care execută repa
rațiile transportoarelor, între
cere pornită chiar pe aceste 
obiective: cît mai puține de
fecțiuni, nici o reparație de 
slabă calitate.

Crațerele, ciocanele de aba
taj, perforatoarele, întreaga 
tehnică din dotarea minei a 
început să fie folosită tot mai 
rațional. In aceste condiții a 
fost posibil să se introducă la 
două locuri de muncă din sec
tor 1-2 perforatoare electrice. 
Găurile bătute cu aceste perfo
ratoare se execută cu 6 minu
te mai repede decît cu perfo
ratoarele pneumatice. A' fost 
apoi organizată astfel aprovi
zionarea cu materiale incit să 
Se asigure prompt toate locu
rile de muncă cu materiale : 
s-au înființat grupe de aprovi
zionare. Cind cerințele erau 
totuși mai mari, și grupele 
respective nu reușeau să facă 
față, veneau în ajutorul lor 
brigăzile tineretului. '. *

Randamentul muncii creștea 
mereu, brigăzile își depășeau 
cu regularitate sarcinile de 
plan fără ca vreuna din în
treaga mină să rămină sub 
Plan nici măcar într-o lună.

Totuși randamentul mai 
poate crește — și-a spus tînă
rul inginer Junger Herman, 
șeful sectorului II, în timp ce 
calcula și recalcula schița 
unuia din abatajele sectorului 
său. ,

In urma Unor asidue cău
tări, tînărul candidat de 
partid Junger Herman a ve
nit cu o soluție nouă de orga
nizare a muncii. Abatajul cu 
camere direcționale în două a- 
ripi, a devenit „abataj cu ca
mere direcționale în 4 aripi". 
Același abataj este atacat a- 
cum din patru aripi opuse. Vi
teza de exploatare a unei felii 
a crescut după 
cu 60 la sută. Condițiile de

organizată de

organizația 
manipulanții

noua metodă

LAL ROMULUS

(Continuare in pag. a 3-a)



Întîlniri 
ale deputaților 
cu alegătoriiLa recenta adunare de la căminul cultural din comuni Stubieni, regiunea Suceava, unde deputatul Dumitru Vizitiu a prezentat darea de seamă cu privire la activitatea sa, au participat peste 500 de alegători. Această întîlnire a alegătorilor cu deputatul a prilejuit, o discuție amplă cu privire la buna gospodărire a 4 comunei. Alegătorii au scos în evidență faptul că în ultimul timp în comună s-au construit ' două cămine culturale, o școală de 7 ani, s-au deschis magazine noi. s-au reparat și întreținut drumurile etc. în prezent se execută lucrări de electrificare a comunei. La a- dunare, cetățenii au propus ca prin contribuție voluntară și muncă patriotică să se construiască un dispensar și o casă de naștere. Propunerea a fost acceptată urmînd ca in primăvară să se treacă la realizarea ei.întîlniri ale alegătorului cu deputății lor, unde aceștia prezintă dări de seamă cu privire la activitatea desfășurată de ei au avut loc în toate comunele regiunii Suceava. Pînă acum peste 5.100 de deputati au prezentat dări de seamă în adunări cetățenești la care au participat peste 198.000 de alegători. Cu această ocazie au fost făcute numeroase propuneri privind buna gospodăriră a localităților. Din aceste propuneri 2.600 au fost trecute în planurile de muncă ale sfaturilor populare, iar o mare parte din ele au și fost tradusa în viață cu sprijinul cetățenilor.

(Agerpres)

pentru Spartachiada de iarnă

t

a tineretului

— Ce alte sar
cini stau in fața 
asociațiilor sporti
ve in această vre-

â t e

De vorbă cu tovarășul GH. POP, 
șeful secției organizatorice a U. C. F. S

iecare ediție a Spar- 
tachiadei de 
tineretului se 
de o largă popu
laritate. Cum 
firesc,

iarnă a 
bucură

este și 
întrecerile 

care încep in curînd, la 1 decem
brie — în cadrul primei etape — 
sînt de pe acum pregătite cu 
grijă în toate asociațiile sportive. 
Dorind să cunoaștem unele din 
principalele probleme care privesc 
desfășurarea acestei ediții a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
ne-am adresat tovarășului Gh. Pop, 
șeful secției organizatorice a 
U.C.F.S., pe care l-am rugat să 
ne răspundă la cîteva întrebări.

— Cum sc vor desfășura în
trecerile competiției ?

Pe scurt, regulamentul competi
ției prevede organizarea a trei 
etape (pe asociații, interasociații, 
pe localități și raioane). De sub
liniat faptul că o serie de regi
uni care au condiții favorabile 
vor organiza și etapa regională la 
schi. Este vorba de regiunile Su
ceava, Ploiești, Bacău, Brașov, 
Maramureș, Cluj, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Hunedoara și Banat. 
Desigur, activiștii sportivi din a- 
ceste regiuni vor trebui să ia din 
timp toate măsurile pentru ca, 
avfnd și ajutorul prețios al orga
nizațiilor U.T.M., să asigure o 
largă participare la concursurile 
etapei regionale care vor avea 
loc înfre 20—28 martie și, mai 
ales, la etapele anterioare. Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului se 
organizează în acest an la urmă
toarele ramuri sportive : GIMNAS
TICA, HALTERE, PATINAJ, ȘAH, 
TENIS DE MASĂ, TRiNTĂ, SCHI, 
SĂNIUȚE.

— Ce ne puteți spune 
pre pregătirile necesare 
trecerilor etapei l-a ?

Experiența anilor trecuți a 
tat că este foarte importantă buna 
pregătire a concursurilor și că 
succesul deplin poate fi obținut 
numai după o intensă muncă de 
pregătire și organizare. Să amin
tim, de pildă, că anul trecut or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
sporfive din regiunile Ploiești, 
Cluj etc., au reușit să mobilizeze 
la întreceri zeci și zeci de mii 
de participanți doarece mult timp 
înainte s-au îngrijit de populari
zarea competiției, de înscrierea 
concurenților, de pregătirea baze
lor sporfive, folosind în toate a- 
pesfe acțiuni sprijinul larg a| ac
tivului obștesc. Asemenea rezul
tate bune au fost obținute și în 
regiunile Banat, Suceava, Brașov 
sau Crișana. Pregătiri intense se 
fac și acum în toate asociațiile 
sportive. Astfel, în regiunile Ol
tenia, Hunedoara, Maramureș și 
altele, organele U.T.M., activiștii 
sportivi se ocupă îndeaproape de 
activitatea comisiilor de organi
zare a Spartachiadei, de asigura
rea tuturor condițiilor necesare 
pentru ca întrecerile să cuprindă 
cit mai mulți tineri și tinere. In 
ceea ce privește bazele sportive, 
pe primul plan se
desigur, preocuparea 
amenajarea, prin muncă
friofică, a cît mai multe pati-

situează, 
pentru 

pa-

Concursul
zburătorilor

noare. Paralel 
grija pentru pune
rea la punct a ba
zelor sportive, exis
tă multă grijă ji în 
direcția procurării 
de materiale sporti
ve care să satisfacă 
cerințele marelui nu
măr de participanți. 
Așadar sintem în 
plină perioadă de 
pregătire și la 1 de. 
cembrie în asocia
țiile sportive vor fi 
organizate primele 
întreceri.

primul rind 
cred că asociațiile 
sportive trebu.e să-și 
îndrepte atenția spre 
îmbinarea armonioa
să a activii 
organizare

a
cua

atif de

ităfii de 
și desfă- 

intrece- 
munca 

celorlalte 
i impor-

meciul volei Vestitorul—I.P.B., disputat duminică în cadrul întrecerilor campionatului orășenesc
- șurare 

rilor 
de îndeplinire 
obiective tot 
fante ale U.C.F.S. întrecerile Spar- 
tachiadej nu trebuie să se des
fășoare rupte de activitatea ge
nerală a mișcării sportive ci, dim. 
potrivă, să constituie un stimu- 
lenț puternic oe întărire neconte
nită a acesteia. Ultimele ediții 
ale Spartachiadei de iarnă au scos 
în evidență rolul important al 
competițiilor de masă în crește
rea și întărirea asociațiilor noa
stre sportive. Astfel, anul trecut, 
cu ocazia desfășurării primelor 
etape ale Spartachiadei de iarnă 
au fost înființate peste 350 de 
noi asociații sportive, numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut cu 
mai bine de 110.000, au fost con
stituite numeroase secții pe ra
mură de sport și au fost desco
perite multe elemente tinere, ta
lentate care au împrospătat lotu
rile diferitelor reprezentative pe 
oraș, raion sau regiune. Este de 
dorit ca in acest an, regiunile 
Dobrogea, Oltenia, lași, Cluj și 
Maramureș să manifeste mai 
multă preocupare pentru această 
problemă pe care n-au rezo'vat-o 
la nivelul sarcinilor, in ediția 
cută a Spartachiadei de iarnă, 
asemenea, organele U.C.F.S. 
buie să ia măsuri pentru ca 
trecerile să se organizeze 
toate asociațiile sportive. în 
Ordine de idei, ar putea fi desi
gur amintite sarcinile care privesc 
cuprinderea în întreceri a unui 
număr cit -mai mare de fete, buna 
organizare a concursurilor care 
trebuie precedate de antrenamen
te riguros planificate, preocupa
rea pentru realizarea de rezultate 
superioare edițiilor trecute ale 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Tineri

înotători

întrecere

prob alela con-start intr-una rezervate băieților cursul de notațieduminică dimineața în bazinul acoperit Floreasca
disputat

Fotbal
• Cu etapa 

duminică s-a înche
iat prima parte a 
campionatului cate
goriei A de fotbal, 

de data aceasta 
întîlnirile au prile
juit dispute inte
resante iar victoria 
cu scorul de 1-0 ob
ținură de Silința 
Timișoara în me
ciul de la Bucu
rești cu Dinamo se 
înscrie ca o verita
bilă surpriză. Ști
ința Cluj a reu
șit să cîștige două 
puncte in deplasa
re învingînd cu 
2-1 (1-0) pe Dinamo 
Pitești. Un rezultat 
bun a obținut și 
Jiul Petroșani, care 
la Tîrgoviște, după 
ce a condus la 
pauză cu 2-1. a 
terminat la egali
tate 3-3 cu Meta
lul. C.C.A. a sufe- 
rit o nouă iufnw- 
gere de data 
sta la Bacaut 
echipa locală 
mo a înscris 
goluri fără a 
niciunul.
Petrolul—Rapid s-a 
terminat cu victo
ria scontată a pri
mei echipe : 3-1
(2-0). La Lupeni, 
Minerul a întrecut 
pe U.T. Arad cu 
2-1.

ur.de
Dina- 
două 

primi 
întîlnirea

putat luni seara 
meciul internațio
nal de handbal în 7 
dintre echipele R.P. 
Romine și R.S.S. 
Ucrainene. Victo
ria a revenit hand
balistelor romînce 
cu scorul de 17—13 
(10-9).

Rugbi
• Amatorii de 
gbi din Capitală 

fost prezenți 
mare 

la întîlnirea 
cele două 

fruntașe 
Roșie și 

Meciul care 
ca derbiul 

campio-

rv 
au 
duminică în 
număr 
dintre 
echipe 
Grivița 
C.C.A. 
conta 
întregului 
nat s-o ridicat la o 
bună reluare si a 
consemnat după 
cele 80 de minute 
de joc victoria 
C.C.A. cu 6-0 (0-0).

Gimnastică

7o-Leuștean, Sonia 
van. Emilia Liță și celelalte componen
te ale formației 
noastre. Meciul din
tre echipele femi
nine, s-a terminat 
cu scorul de 377,15- 
370 puncte in fa
voarea reprezentan
telor R.P. Romine. 
Elena Leuștean cu 
76.55 puncte a ocu
pat locul întîi la 
individual compus.

La masculin au 
cîștigat gimnaștii 
francezi cu 277.40 
la 275,20 puncte, 
dar în clasamentul 
individual pe locul 
întîi s-a clasat gim
nastul român Fre
deric Orendi — 57,5 
puncte.Scrimă

• Sportivii ro- 
mini care participă 
la meciul triunghiu
lar de scrimă R.SS, 
I i-xcnixni — R P

TRANDAFIR NÂSTASE 
șeful uneia din echipele de 
tineret: Eu cred că o să ne mîndrim cu toții cind o să îndeplinim aceste angajamente. Mai ales după ce vom astupa gropile și viroagele de aici, de lîngă sat și vom da prin asta gospodăriei colective încă 5 hectare bune de lucru, ne vom mîndri grozav. înseamnă adică, și asta nu-i puțin, că palmele noastre vor aduce gospodăriei colective un fel de zestre de 5 hectare de teren...Tineri și vîrstnici care au j mai luat cuvîntul în această j adunare generală a colectiviș- j tilor au fost mulți. Au vorbit i și secretarul organizației de partid și președintele gospodăriei colective, care au dat indicații prețioase tinerilor cu privire la felul in care să-și ; organizeze munca pentru îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au luat.Și iată că de la vorbă pînă > la faptă n-a fost nevoie decît de o singură noapte. Seara a ; avut loc adunarea generală a I colectiviștilor, a doua zi dimi- • neață tinerii au trecut la treabă. Deocamdată transportul gunoiului de grajd pe cîmp a căpătat amploarea cea mai mare. In privința teraselor, terenul este gata pichetat și urmează să se treacă, în cel mai scurt timp Ia săpături.
Dealurile sârace

(Urmare din pag. l-a)din planul de perspectivă despre care am amintit. Aceste o- biective sînt: 95 hectare de terase; se vor planta 37 de hectare cu vie și 17 hectare cu pomi fructiferi; se vor iriga toate cele 340 de hectare de teren agricol; se vor defrișa 15 hectare de viță hibridă pentru ca terenul respectiv să fie redat culturii cerealelor. Se vor astupa gropile, viroa- gele, drumurile inutile pe 5 hectare ce vor fi redate circuitului agricol.Membrii comitetului U.T.M. erau numai ochi și urechi. Iși notau totul în carnețele.— Ei, a intervenit președintele — care fusese invitat să participe la această ședință — ia spuneți, ce pot face tinerii din aceste lucrări ?— Păi, noi zicem că ei pot lua parte la toate aceste lucrări. Uite, să le luăm pe rind. Credem că puteni face cel puțin 20 hectare de terase : pe 10 hectare — terase pentru vie și pe altele 10 — terase individuale pentru pomi fructiferi.— Nu-i cam mult asta ? — a intervenit inginerul agronom. Sint lucrări grele !— Da, dar nici forțele noastre nu-s de trecut cu vederea — a precizat secretarul. Sîn- tem peste 400 de utemiști și tineri la un loc. Putem face acest lucru.— Binee ! De plantat puteți planta ceva ? — a întrebat președintele.— Sigur că da ! — au’răspuns aproape intr-un glas membrii comitetului U.T.M. Toată vița de vie și pomii fructiferi de pe cele 20 de hectare.Cind a venit vorba despre astuparea gropilor, a viroage- lor și drumurilor inutile pe cele cinci hectare de pe care în prezent nu se scoate nimic, tinerii au ținut cu tot dinadinsul ca lucrarea aceasta s-o facă în întregime ei.— Este o treabă foarte potrivită pentru noi. Vom ieși cu sapele, cu tîrnăccapele, cu atelajele și vom nivela pămîn- tul. Eventual o să le cerem sprijin și mecanizatorilor, să ne ajute cu tractoarele — a spus secretarul organizației de bază U.T.M. Și să vedeți cum, după un an de zile, pe locurile pe care acuma cresc numai spini și bălării, vor crește recolte frumoase de grîu și porumb.Discuțiile se însuflețiseră deabinelea. Ș-a stabilit că tinerii mai pot să defrișeze și cele 15 hectare de viță hibridă pentru ca terenul respectiv să fie redat agriculturii, că pot să transporte 3000 de tone guzxx de grajd pe ceie 2M beware de teren, de pe care gospodăria și-a propus să obțină în anul viitor, 5600 kilograme porumb boabe la hectar, că pot să execute amenajări pentru irigare pe o suprafață de 50 de hectare .și, de asemenea, vor executa lucrările de întreținere a unui baraj pe o lungime de 1000 de metri.La puțin timp după aceea, a avut loc o adunare generală a colectiviștilor, cu care ocazie a fost prezentat, în fața întregii adunări generale la care participau și mulți tineri, a- cest proiect.Entuziasmul cu care l-au primit tinerii a fost mare și el se putea citi în privirile lor, în cuvintele de aprobare pe care le-au rostit cei ce s-au înscris la cuvînt. Iată numai cîteva spicuiri din spusele a- , cestora.

— dealuri 
înfloritoarepuneam la început că veacuri de-a rîndul, pînă în a- nii puterii noastre populare, denumirea Beștepe n-a pentru localnici decît : cinci dealuri sărace. InÎnsemnatcurînd însă, cele cinci dealuri vor căpăta, prin munca și dîr- zenia oamenilor, îndrumați de comuniști, un înțeles nou. Beștepe — cinci dealuri înfloritoare ! Fiindcă iată, numai gospodăria colectivă din comuna Beștepe va planta aici, în terase, pe curbele de nivel, pînă în 1965, peste 170 hectare de vie și 52 hectare de pomi fructiferi. Peste ani de zile, nu peste prea mulți din ziua în care scrim aceste rînduri, in locul pirului de ieri, pe dealurile de la Beștepe își vor întinde corzile bogate în struguri aurii nesfîrșitele plantații de viță de vie. Tn locul rîpilor care tăiau adînc obrazul întunecat al dealurilor, vor lumina primăvara, ca un zîmbet

imens, livezile de prun, mâr.

Expoziție 
a școlilor tehnice 

și profesionale
j a Galați s-a deschis zilele
/ Â acestea o interesantă ex

poziție a școlilor profe
sionale, tehnice de maiștri și 
muncitori cu înaltă calificare 
din regiunile Galați și Bucu
rești. în cadrul expoziției au 
fost prezentate machete, unelte 
și numeroase produse reali
zate de elevi.

Cele mai reușite exponate 
prezentate au fost machetele 
de tractor și semănătoare, 
executate de elevii școlii pro
fesionale de mecanici agricoli 
din orașul Roșiorii de Vede.

nderu'gic ce te ecKKr*seșre 
la Galap, cs și BMCbets xxs șantier de construcții execntî- 
tă de elevii cercului de cons
trucții de la școala profesiona
lă de ucenici constructori din 
Brăila.

Expoziția cuprinde de ase
menea albume și fotografii în- 
fățișind aspecte din activita
tea școlilor profesionale și teh
nice din regiunile Galați și 
București.

Un mare număr de vizita
tori, ca și participanții la se
siunea de comunicări științi
fice a cadrelor didactice din 
școlile profesionale și tehnice 
ce s-a ținut la Galați, au a- 
preciat pozitiv exponatele pre
zentate.

• L'n public euros a asistat dumi
nică in sala expozi
ției din Strassbourg 
la întîlnirea de 
gimnastică dintre 
echipele masculine 
și feminine ale 
Franței și R.P. Ro
mine. Evoluția spor
tivilor romîni. în
deosebi a echipei 
feminine, a stirnit 
entuziasmul specta
torilor francezi care 
au răsplătit prin 
ropote de aplauze 
înalta clasă demon
strată Elena

«Trasa de >a .W.«u au evoluat foarte 
bine in întrecerile 
pe echipe. în pro
ba de sabie echipa 
masculină a țării 
noastre a învins cu 
12—4 echipa R.S.S. 
Lituaniană și cu 
9—7 echipa R.S.S. 
Bielorusă. în pro
bele de floretă bă
ieți și fete, repre
zentanții noștri au 
cîștigat de aseme
nea meciurile sus
ținute cu echipele R.S.S. Lituaniene și 
R.S.S. Bieloruse.S. IONESCU

Handbal în 7

remarcabila formă, portarul fotbaliștilor timișoreni, Curcan, a spulberat adesea în ultimă instanță speranțele înaintașilor dinamoviști de-a înscrie. (Știința Timișoara— Dinamo București 1__ OFotografii t V. RANGA
SCHIORII IN PRAGUL

dePe aerodromul Clinceni lîngă Capitală s-a încheiat duminică unul din cele mai interesante concursuri aviatice ale anului: Campionatul republican de zbor cu motor pe anul 1961. De-a lungul celor trei probe au fost puse la încercare nu numai tactica de concurs, ci și măiestria în pilotaj și navigație aeriană celor mai buni aviatori, ceasta cu atît mai mult cu regulamentul întrecerilor

lua startul, schiorii 
început să se antre- 
din timpul verii cind 
alergările pe patine 
ridicările de haltere,

In sala de sport 
din Reșița

care va incinta ochiul va fi atunci principalul ci, în afară de această frumusețe, va fi bogăția care se va revărsa de pe coastele înflorite ale dealurilor. în casele oamenilor.După ce tinerii și-au stabilit angajamentul, inginerul gospodăriei a făcut un mic calcul. Și ce să vezi ? Din acest calcul a reieșit că numai de pe cele 10 Hectare de vie și 10 hectare de pomi fructiferi, pe care tinerii le vor planta în primăvară și la toamna viitoare, gospodăria colectivă va scoate, în fiecare an, un venit de a- proximativ 160.000 lei. E o bogăție cu care tinerii de acum, nici atunci prea bătrîni, se vor mîndri pe drept cuvînt, că au pus umărul cu nădejde la făurirea ei. MARCEL SCORȚARU 
corespondent voluntar

NOULUI SEZON
multă seriozitate „pe uscat", 
făcind curse de slalom pe iar
bă și diferite alte exerciții 
specifice.

O mare importanță s-a acor
dat in ultima vreme pre
gătirii pîrtiilor. 
la Poiana Brașov, 
șa, Vatra Doritei,

ION HUBATE, secretarul 
U.T.M. de la una din brigăzile 
de cimp : Ce să spun ? Angajamentele sînt frumoase și ce e mai principal e că le vom îndeplini cu siguranță. Din asta cîștigă gospodăria colectivă și la urma urmei, cîștigăm noi.ȘTEFAN GAVRILĂ - brigadier de cimp: Uite, punctu’ ăla cu transportul gunoiului de grajd pe cîmp e un punct bun. O să-i ajut pe tinerii din brigada mea să-și țină cuvîn- tuL La mine în brigadă lucrează două echipe de tineret și în ele avem o bază serioasă...

a A- cît a fost întocmit ținîndu-se seama de experiența concursurilor internaționale similare. Iar concurenții au fost la înălțimea așteptărilor.Cîștigătorul concursului și campion pe 1961 la zborul cu motor este maestrul sportului Constantin Manolache de la Aeroclubul central „Aurel Vlaicu". Următoarele patru locuri au fost ocupate de : Gheorghe Tănase, Constantin Olteanu (Dinamo Herăstrău), life Crîșmaru și Ștefan Calotă (Aeroclubul central „Aurel Vlaicu").

n al 51-lea an <rl 
activității sale o- 
ficiale, schiului 
din țara noastră îi 
este rezervată o 
bogată activitate 
internă și interna

țională. Schiorii se vor întrece 
de la sfîrșitul lunii decembrie 
in numeroasele competiții ce 
vor fi organizate de F.R.S.B.A., 
de consiliile regionale, de 
cluburile și asociațiile sportive 
la care por lua parte mii și 
mii de tineri și tinere, sporti
vi fruntași și începători.

Cunoscind din vreme numă
rul mare al concursurilor in 
care vor 
noștri au 
neze încă 
crosurile, 
cu rotile,
genuflexiunile, schiul pe apă. 
diferitele exerciții specifice 
le-au asigurat o bună pregă
tire fizică. De altfel, concursul 
de verificare „pe uscat" des
fășurat la Poiana Brașov a re
flectat preocuparea schiorilor 
de a-și îmbunătăți din timp 
pregătirea fizică atît de nece
sară întrecerilor pe zăpadă.

în ultima vreme a nins, ast
fel că fondiștii au trecut deja 
la lucru pe zăpadă. La Sinaia, 
în Poiana Brașov, la Predeal, 
fondiștii au parcurs de acum 
sute de kilometri. Concurența 
de la probele alpine mai 
însă 
zută 
diții 
sînt 
unei 
continuă să se pregătească cu ■

ati 
de așteptat. Zăpada că- 
nu le asigură încă con- 
de antrenament, dar ei 
optimiști și în așteptarea 
ninsori mai abundente

vreme 
în Bucegi, 

la Bor- 
Mogoșa, 

Păltiniș. Lupeni Semenic, pâr
tiile de fond și cele alpine au 
fost curățate de pietre și crăci, 
remăsurate și unora li s-au 
făcut importante modificări. 
La Pirtia Lupului, cea mai 
bună pirtie de coborire din 
țara noastră, s-a lucrat toată 
toamna pentru a i se lărgi 
anumite porțiuni și pentru a 
i se asigura lungimea de 3.000 
m, astfel ca ea să poată fi 
omologată de F.I.S., împreună 
cu Pirtia Sulinarului, tot 
din Postăvar. In Paring, stu
denții Institutului de Cultură 
Fizică au pus la punct toate 
pirtiile alpine și de fond și au 
amenajat o trambulină nouă. 
O trambulină nouă a fost con
struită prin muncă patrotică 
și la Vatra Dornei, unul din 
puternicele centre ale schiului 
din țara noastră. Grija pen
tru întreținerea bazelor de 
schi, pentru reamenajarea și 
modernizarea lor/ a fost în

general un aspect caracteristic 
al activității comisiilor regio
nale, cluburilor și asociațiilor 
sportive, in decursul verii și 
toamnei anului 1961.

Toate aceste pregătiri sint 
binevenite, deoarece in 1962 
schiorii vor participa la nu
meroase concursuri. După 
tradiționalul Concurs de des
chidere a sezonului (31 decem
brie) organizat de Federație la 
Predeal, pe Clăbucet schiorii 
fruntași se vor întrece săp
tămânal în concursurile orga
nizate de comisiile regionale, 
de cluburile ți asociațiile 
sportive, multe dintre ele 
avind un caracter republican. 
Este vorba, de pildă, de Cupa 
Poiana Brașov, Cupa celor 6 
regiuni, Cupa Carpați, Cupa 
Bucegi, Cupa Mogoșa, Cupa 
Carăiman ș.a. Firește, pe prim 
plan vor fi Campionatele re
publicane, Cupa Federației și 
Cupa R.P.R., ultima compe
tiție fiind nou introdusă în 
calendarul schiorilor. Cupa 
R.P.R. se desfășoară pe echipe 
de cluburi, asociații și regiuni 
și va angrena într-o activitate 
îndelungată numeroși seniori, 
juniori, senioare și junioare, 
în același timp, prin faptul că 
se desfășoară nu numai în

Bucegi și in Postăvar, ci și 
centre mai puțin „umblate" 
de schiorii fruntași (Semenic 
și Paring), Cupa R.P.R. va fi 
și un bun mijloc de propa
gandă pentru acest frumos 
sport. O mare importanță va 
fi acordată centrelor de iniți
ere și instruire organizate 
anual de Federație și de co
misiile regionale. An de an, 
aceste centre și-au dovedit 
din plin utilitatea, in cadrul 
lor învățînd să schieze mii și 
mii de copii și tineri. Ca și in 
anii trecuți, cei mai buni iși 
vor disputa în luna februarie, 
la Predeal, tradiționalul Con
curs al centrelor de inițiere.

Calendarul internațional in
tern prevede două mari com
petiții : Concursul internațio
nal al R.P.Rbmine și Cupa 
Speranțelor. Concursul inter
național, urmărit in sezonul 
trecut de peste 10.000 de spec
tatori, prevede în 1962 o par
ticipare numeroasă. Au fost 
invitați concurenți din R.P. 
Polonă, Franța, Italia, R.S. Ce
hoslovacă, Austria, R. P. Bul
garia etc, unele federații din- 
du-și de pe acum asentimen
tul pentru participare. Junio
rii din țara noastră vor lua 
startul in a IlI-a ediție a „Cu-

în

pei Speranțelor", in cadrul 
căreia sint programate pen
tru prima dată și probe de 
fond.

Pentru aceste două mari în
treceri internaționale, găzdui
te de pirtiile Postăvarului, ca și pentru celelalte competiții 
care se vor desfășura peste 
hotare, schiorii fruntași s-au 
antrenat cu asiduitate, animați 
de dorința de a avea o com
portare cit mai frumoasă. Ei 
știu că la campionatele mon
diale de la Chamonix (pro
bele alpine) și de la Zakopane 
(probele nordice) vor lua par
te schiori de înaltă valoare și deci trebuie să se pregă
tească temeinic. Sub suprave
gherea antrenorilor Ion Be- 
rindei (alpine) și Dumitru 
Frățilă (fond), Ilona Micloș, 
Cornel Tăbăraș, Hurt Gohn, 
\iculae Pandrea, Mihai Bucur 
Ion Zangor, Dinu Petre, Ste- 
Iian Drăguș, Gh. Bădescu. I. 
Bogdan, Gh. Cincu, Gh. Cim- 
poia ș.a. nu și-au permis o 
clipă de răgaz, depunînd toa
te străduințele pentru conti
nua îmbunătățire a pregătirii 
lor tehnice și fizice.

Acesta este, pe scurt, sezo
nul de schi al anului 1962. 
Pină la „ridicarea cortinei" 
au mai rămas cîteva săptă
mâni, timp în care schiorii 
fruntași și începători vor con
tinua să se pregătească pen
tru ca întrecerile să-i găseas
că în plină formă.

S. SPIREA

La ora de lucrări practice. (în clasa a VIII-a a Școlii medii nr. 1 „V. Alecsandri din Galați)
Foto ; O. PLECAN

Interesanta manifestare filatelica
e curînd în orașul Constan
ța s-a deschis cea de a 
XV-a expoziție filatelică

regională organizată de Filiala
Dobrogea a Asociației filateliști- 
lor din R. P. R.

I

I

In sectorul central al expozi
ției regionale Dobrogea sînt pre
zentate panouri cu mărci poștale 
dedicate realizărilor obținute de 
poporul frate sovietic. Aici vizi
tatorii studiază cu atenție mărcile 
poștale ce înfățișează aspecte din 
timpul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, aspecte din mun
ca eroică a constructorilor comu-

nismului, aspecte ce evocă cuce
rirea Cosmosului etc.

Panourile cu mărcile poștale 
romîneșfi prezintă aspecte din 
realizările regimului democrat- 
popular în țara noastră, mari o- 
biective industriale, cartiere de 
noi locuințe, realizări din agricul
tura noastră socialistă. Tot aici 
vizitatorii admiră mărcile poștale 
ce oglindesc diverse evenimente 
culturale în viața poporului nos
tru, frumusețile patriei etc.

TIBERIU PETRILA 
funcționar

ur.de


Informările politice 
în școala noastră

E vorba de un tovarăș
de-al nostru...

nf or mările politi
ce, care au loc 
săptămînal, dau 
elevilor posibili
tatea să fie me
reu la curent cu 

actualitatea politică internă și 
internațională, să înțeleagă 
profund evenimentele politi
ce interne și internaționale. 
Ținind seama de rolul deose
bit pe care îl au informările 
politice în munca de educare 
politică a elevilor, comitetul 
U.T.M. al școlii noastre, sub 
conducerea organizației de 
partid, a luat o serie de mă
suri pentru buna lor desfă
șurare.

Mai întâi, pe linie organiza
torică. Am stabilit ca infor
mările politice să aibă loc in 
fiecare marți, pe trei 
grupe de clase — 
adică la nivelul or
ganizațiilor U.T.M. de 
ani: clasele a VIII-a 
o grupă, clasele a 
IX-a a doua grupă și 
clasele a X-a și a
Xl-a a treia grupă. 
Conducerea școlii a luat 
hotărîrea ca orarul școlii să 
fie in așa fel alcătuit incit 
ziua și orele stabilite pentru 
desfășurarea informărilor poli
tice să poată fi respectate cu 
strictețe. Cu ajutorul direct al 
organizației de partid, a fost 
alcătuit colectivul de tovarăși 
care să țină informările politi
ce, din profesori, membri de 
partid și utemiști, precum și 
din cîțiva elevi din clasa a 
Xl-a cu un nivel ideologic și 
politic ridicat. Acordînd în
treaga importanță muncii pe 
care o desfășoară colectivul 
care ține informările politice, 
organizația de partid din școa
lă ne-a dat din nou un sprijin 
prețios numind în fruntea a- 
cestui colectiv pe tovarășul 
profesor Paul Tică, locțiitor al 
secretarului organizației de 
partid din școală.

Să ne oprim puțin asupra 
sistemului de lucru al colec
tivului care ține informările 
politice. Colectivul care a pri
mit sarcina să țină informări 
politice este format din 15 
tovarăși. Dintre aceștia, în fie
care săptămină un grup de 
trei tovarăși primesc sarcina 
alcătuirii informărilor politice 
corespunzător felului cum au 
fost grupate clasele. In felul a- 
cesta, munca tovarășilor care 
țin informările este mult 
ușurată, fiecăruia revenindu-i 
obligație de a prezenta cite 
o informare pe iuaă. Aceasta 
zsif/uri timp suficient șteum

informărilor politice. Pnm. 
? /f nț tXX QFĂÎS că
intr-urm din soptâmini a fost 
fixată ca temă comună pen- 
tru informarea politică la toa
te clasele prezentarea hotărîri- 
lor istorice adoptate de cel 
de-ăl XXII-lea Congres al 
P. C. U. S. Ținînd seama 
de amploarea temei, colec
tivul a delegat să alcă
tuiască și să precinte inforntă- 
rile politice pe trei profesori 
de științe sociale. în același 
timp, s-a ținut seama și de 
specificul rimei șt pregătirii 
anterioare a elevilor. îndru
mați de organizația de partid, 
tovarășii care țin informările 
politice au prezentat in țața 
claselor mari importanța Con
gresului al XXII-lea pen
tru aplicarea in toate do
meniile construcției comu
nismului a principiilor leni
niste. în cadrul informărilor 
politice prezentate în fața ele

M. GOVKIN (U.R.S.S.) „Interesant"(Al III-lea Salon internațional de artă fotografică al R.P.R.)

CINEMATOGRAFE
La începutul secolului: Munda ; Cazul Gleiwitz : Patria ; Mecanicul conducea tre

nul : Republica, I. C. Frimu, Al. Sahia, Miorița ; Nu te lăsa 
niciodată : Magheru, 8 Martie, Arta, G. Coșbuc ; Cele 400 
de lovituri : V? Alecsandri, Elena Pavel; Gh. Doja; Caza
cii : București; Omul cu două 
fețe : Lumina ; Ultimul meu tango : M. Gorki, V. Roaită, Volga : Spectatori în ofsaid : Central ; Rapsodie ucraineană: Victoria; Cei, trei gineri — 
Cerințe, știință și materiale 
noi — Instinctul înfrînt — Spa
nia 1800 : Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii — dimineața. El Hakim — după amiază ; 13 Septembrie ; Două 
vieți : Tineretului ; Oameni pe

vilor din clasele a VIII-a și 
a IX-a s-a pus accentul pe 
mărețele obiective ale cons
trucției bazei tehnico-materia- 
le a comunismului stabilite de 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.

Este foarte important ca în
tregul colectiv de tovarăși sta
bilit să țină informările poli
tice, să participe la pregătirea 
acestor informări. Comitetul
U. T.M. a fost îndrumat de or
ganizația de partid și de către 
comitetul raional U.T.M. cum 
să se ocupe de munca acestui 
colectiv. Astfel, după pregăti
rea lunară a întregului colec
tiv la comitetul raional
V. T.M., comitetul U.T.M. al 
școlii întrunește acest colec
tiv pentru a stabili probleme-

Viața 
de organizație

le de perspectivă pentru luna 
în curs. In mare, înainte cu 
o lună sînt stabilite temele 
informărilor politice. Tot a- 
tunci se fixează, pentru fie
care săptămină, grupul de to
varăși care va ține informările 
politice. In fiecare săptămină 
cei 3 tovarăși care țin infor
mările politice se întrunesc cu 
întregul colectiv și discută in
formarea politică alcătuită. 
Comitetul U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, 
răspunde de întreagă această 
activitate pregătitoare.

în planul pe care și l-a 
alcătuit, colectivul care ține 
informările politice și-a pro
pus să prezinte elevilor unele 
dintre problemele care ocupă 
un loc central în preocupările 
popoarelor. De pildă, proble
ma încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și a Statu
tului Berlinului occidental, a 
dezarmării generale și totale 
sau problema lichidării com
plete și definitive a colonialis
mului.

Ir. elaborarea unei asemenea 
teme va fi antrenat întregul 
colectiv. Bunăoară, cu privire 
la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania toți mem
brii colectivului vor selecționa 
materialul documentor din 
ziare și diferite publicații pe
riodice. subliniind inițiativele 
repetate ale Uniuntt Sovietice 
si ale celorlalte țâri socialiste 
pentru lichidarea rămășițelor 
primejdioase ale celui de-al 
doilea război mondial. Apoi.

ra, pe bara acestui material, 
rzvunerea care ra fi prezen
tată elevilor.

In alcătuirea temelor pen
tru informările politice, comi
tetul U.T.M., împreună cu co
lectivul care ține informările 
politice, sub îndrumarea orga
nizației de partid au hotărit să 
stabilească o proporție justă 
intre problemele de politică 
tntemațiocală Ș. problemele 
desăvirșirii construcției socia
lismului ia țara noastră. Prin
tre evenimentele din țară care 
vor fi dezbătute, am stabilit 
drept temă pentru una dintre 
informările politice „Creșterea 
nivelului economic și cultural 
al raionului nostru după în
cheierea cu succes a colectivi
zării' (raionul nostru a fost 
complet colectivizat în toamna 
anului 1960).

Organizației U.T.M. îi re
vine îndeosebi rolul de a în
druma și controla pregătirea

gheață : Înfrățirea între popoare, Flacăra, Libertății; Vint 
de libertate: Cultural, M. E- minescu, G. Bacovia: Raidul 
vărgat: Al. Popov ; Carmen 
de Ia Ronda : Grivița, Popu
lar ; Dragoste de septembrie: C. David ; Doctorul din Bot- 
henow: Unirea, 23 August; Pe 
urmele braconierului: T. Vla- dimirescu ; Alexandr Nevski: 
Moșilor ; Revista visurilor: Donca Simo ; Căpitanul Da- 
bac : 16 Februarie ; Corabia 
zburătoare ; Ilie Pintilie ; O 
familie de revoluționari: 8 
Mai; Cer senin : Rloreasca ; 
Umbre albe: N. Bălcescu ; 
Vikingii: Drumul Serii; în
vierea : Olga Bancic; Pinze 
purpurii: 30 Decembrie , 

elevilor pentru informările po
litice, de a stimula interesul 1 
acestora pentru citirea zilnică 
a ziarelor. Informările politice 
nu constau doar în ținerea 
unei expuneri, ci după expu
nerea ținută de un profesor 
sau elev care fac parte din 
colectivul pe școală, se poartă 
discuții în scopul de a se cla
rifica cit mai bine toate pro
blemele. Pentru desfășurarea 
unor discuții vii, interesante 
elevii trebuie să vină la in
formările politice bine pregă
tiți. In acest scop, birourile 
U.T.M. de clase și comitetele 
U.T.M. de ani au fost îndru
mate să asigure ca elevii să 
se aboneze la ziare, dar mai 
ales ca toți elevii să citească 
ziarele. In acest scop birourile

U. T. M. de ani vor 
discuta cu elevii, 
foarte regulat, despre 
ceea ce au citit in 
ziare.

Un procedeu pe 
care îl socotim efi
cient în susținerea in
formărilor politice, și 

pe care îl vom generaliza in a- 
cest an, este afișarea, la un pa
nou special, a materialelor din 
presă privind tema informă
rii politice care urmează a fi 
prezentată. In felul acesta 
elevii au posibilitatea să cu
noască din timp problemele, 
să le studieze și să participe la 
discuții.

De asemenea. învățînd din 
experiența altor școli, vom 
monta în holul școlii o hartă 
a lumii pe care vom marca 
cu stegulețe și șnururi colora
te, zonele în care se petrec 
cele mai importante eveni
mente. Articolele decupate din 
presă, afișate alături, vor lă
muri caracterul și importanța 
evenimentelor semnalate.

Pînă acum activitatea din 
cadrul informărilor politice se 
desfășoară la un nivel satis
făcător. Vreau să arăt că 
aceasta se datorește sprijinu
lui pe care l-am primit din 
partea organizației de partid. 
Secretarul de partid și direc
torul școlii participă regulat 
la informările politice. De ase
menea. organizația de partid 
a programat o adunare gene
rală deschisă în care se ra 
dezbate activitatea colectivu
lui de lectori, nivelul la care 
se desfășoară informările po
litice, activitatea organizației 
U.T.M pentru bunul mers al 
informărilor politice.

S.ntem convinși că cls'.qu- 
tind desfășurarea la un nivel

Itrnr utemiștilor pentru aces
te informări, printr-o tema
tică interesentă și o tratare 
corespunzătoare, vom determi
na creșterea contribuției in
formărilor politice la formarea 
orizontului ideologic, politic și 
cultural al elevilor, la pregă
tirea lor pentru participarea 
conștientă la desăvtrșirea 
construcției socialiste in pa
tria noastră.

VIORICA B. POPESCU 
tecretara organizației U.T.M. 

a Școlii medii din Titu

Adunări pentru alegerea de delegați 
la cel de-al V-lea Congr’es Sindical MondialIn Capitală au continuat luni să aibă loc adunări ale membrilor de sindicat, pentru alegerea de delegați Ia cel de-al V-lea Congres sindical mondial, care se va desfășura la Moscova între 4 și 16 decembrie.La adunarea muncitorilor, Inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor de la Fabrica de confecții și tricotaje din București a fost aleasă ca delegat tovarășa Elena Lascu, vice-
HaralambZincă: „Dintre sute de catarge"

omanul „Dintre 
sute de catarge' 
de Haralamb Zin
că evocă un mo
ment din viața 
partizanilor ro
mâni care au lup

tat, alături de celelalte forțe 
patriotice din țara noastră 
conduse de comuniști, îm
potriva negrei dictaturi anto- 
nesciene, a fascismului. Acțiu
nea cărții se petrece în primă
vara anului 1944. undeva în 
munții din nordul Moldovei. 
Armata roșie înaintează pe tot 
frontul, victorioasă. Fascismul 
își trăiește în Romînia ulti
mele luni. Inevitabila clipă 
a eliberării și a întoarcerii ar
melor împotriva ocupanților 
fasciști și a slugilor lor anto- 
nesciene plutește parcă în aer. 
Ostașii își dau tot mai mult 
seama că au fost tîrîți, fără 
voia lor, într-o cumplită pră
pastie și că singura salvare 
este doborîrea dictaturii, in
staurarea unui regim demo
cratic și lupta, alături de ar
mata sovietică, împotriva co
tropitorilor fasciști.

Se intensifică, în același 
timp, acțiunile de reprimare 
sîngeroasă din partea autorită
ților fasciste împotriva patrio- 
ților, a comuniștilor îndeosebi. 
Pe un atare 
grupul de partizani 
primește 
prească 
pelor 
toarea 
cile și 
acces.
jarul", 
perioare, se întrerupe, iar cei 
15 partizani se trezesc încer- 
cuiți de nemți și jandarmi.

fundal istoric, 
„Stânca" 
să o- 

tru- 
trecă- 
l stîn- 

orice 
„Ste- 

su-

misiunea 
aprovizionarea 

germane din 1 
P... dinamitând 

stăvilind astfel 
Dar legătura cu 
postul conducerii

Zi de An Nou la Uricani
(Urmare din pag. l-a)

' muncă s-au îmbunătățit astfel, 
randamentul muncii a crescut 
cu aproape o tonă pe post față 
de cit prevedea angajamentul 

; minerilor. După două luni de 
aplicare a valoroasei metode 
a inginerului Junger Herman, 
mina Uricani a cișiigat in 
plus față de plan peste 2600 
tone de cărbune numai de la 
un singur abataj in care se lu
crează astfel. Metoda respec
tivă ca și toate celelalte mă
suri tehnico-organizatorice 
despre care s-a amintit au 
dus la creșterea randamentu
lui pe întreaga mină, Obținîn- 
du-se în medie 1,333 tone căr
bune pe post față de 1.250 tone 
cit era planificat. Și, in ulti
mă instanță, această creștere 

' a randamentului muncii în a- 
bataje a făcut ca angajamen-

' tul anual luat de colectivul 
minei de a extrage 45.000 tone 
cărbune in plus față de plan, 
să fie realizat încă în ziua de 
23 noiembrie.

O preocupare permanentă a 
întregului colectiv al minei a 
fost și aceea a îmbunătățirii 
calității cărbunelui. Brigăzile 
de producție ale tineretului, 
in întrecerea lor pentru cu
cerirea titlului de brigadă 
fruntașă, își stabiliseră ca un 
obiectiv principal reducerea 
procentului de cenușă din căr
bunele extras. Astfel s-a ge
neralizat obiceiul ca alegerea 
șistului vizibil din cărbune să 

, se facă chiar în abataj. S-a 
luat apoi și măsura de a se 
fixa pe traseul străbătut de 
cărbune 2-3 puncte de control 
care de îndată ce observă șist 
în cărbune să anunțe condu
cerea sectorului. Astfel pro
centul de cenușă a fost redus 
cu 0,3 procente față de cel ad- 

• mis. Cit despre economii a-

președinte al Consiliului Central al Sindicatelor.Constructorii de autobuze șl troleibuze de la uzinele „Tu- dor Vladimirescu" au ales pentru a face parte din delegația sindicatelor din țara noastră, pe tov. Gh. Ionescu, președintele Consiliului local al sindicatelor din București, iar salariații de la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" — pe tov. Florea Neacșu, re- dactor-șef al ziarului „Munca”,(Agerpres)

Incepe retragerea, așteptîn- 
du-se instrucțiuni. Inamicul 
era, în orice caz, mult supe
rior numericește și incompara
bil mai bine înarmat. De ace
ea, partizanii trebuiau să evi
te, pe cit posibil, ciocnirile, 
în cele din urmă parvin or
dinele necesare de la „Steja
rul" și grupul „Stânca" por
nește spre Ceahlău unde îl 
așteaptă o „legătură". Tot 
greul acestor acțiuni formea
ză 
tre 

subiectul romanului „Din- 
sute de catarge". Partizanii

NOTE DE LECTOR
avut de luptat în aceleau

zile cu dușmanul, cu foamea, 
cu oboseala ce merge aproape 
pînă la extenuarea fizică a 
omului, cu propria slăbiciune 
uneori, căci nu o dată a fost 
nevoie de un curaj extraordi
nar și de o tărie de caracter 
capabilă să depășească limite
le rezistenței morale a indivi
dului comun. In grupul de 
partizani „Stânca" se aflau 
comuniști de nădejde, oameni 
oțeliți în focul luptelor revo
luționare. Ei au reușit să in
sufle tovarășilor lor încredere 
în victoria cauzei pentru care 
luptau, să mențină neîntrerupt 
disciplina.

După cum vedem, însuși 
materialul de viață l-a obli
gat pe Haralamb Zincă la o 
formulă de roman în care ele
mentul captivant, neprevă
zutul se împletește cu o fină 
analiză psihologică. Constitue 
o notă aparte a volumului 
tocmai faptul că deși ni se 
vorbește despre întâmplări pal- 

mințim că in 10 luni colectivul 
minei a realizat 1.240.000 față 
de un milion cit era angaja
mentul anual.

...Toate aceste rezultate înși
ruite în grabă treceau aevea 
prin fața ochilor minerilor de 
la Uricani, cind cu brațele în
cărcate de flori târzii de toam
nă, așteptau la ieșirea din ga
leria principală. Și iată că din 
adîncul minei aducind cu el 
„trofeul' victoriei, a ieșit co
munistul Bria Ion, șeful unei 
brigăzi de .producție a tine
retului. La ora 19,00 în ziua 
de 23 noiembrie brigada lui 
Bria Ion aducea „la ziuă' 
ultimul vagonet de cărbune 
din sarcinile planului pe 1961 
anunțind întregul colectiv că 
pentru ei a sosit Anul Nou cu 
38 de zile mai devreme. De la 
îmbrățișările de aici, de la fe
licitările pornite din inimă nu 
lipseau nici cei mai buni mi
neri din Uricani. vestiți in 
toată Valea Jiului : Hrițcan 
Vasile, Poloboc Constantin, 
Sorescu Constantin. Ștefan Ni- 
colae, Teodorescu Stancu, Mol- 
naș Gheorghe, Nășăleanu Mi
ron, Nicolae Ion, Circiumaru 
Victor. Toți au participat la 
realizarea planului anual, toți 
se bucurau din plin de acest 
însemnat succes. Pînă la ade
văratul revelion, pină la sfîrși- 
tul anului minerii de la Uri
cani s-au angajat să mai scoa
tă din abataje încă 3000 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan.

pitante, neobișnuite, totul 
este prezentat in linii sobre și 
simple. Nimic nu pare nefi
resc, exagerat. Față de lucră
rile sale anterioare („Jurnal 
de front", „Atac la obiectivul 
112“, Ultima toamnă" „Po
pasuri", „Un civil în tranșee") 
aici Haralamb Zincă dovedește 
mai multă grijă pentru expre
sie, o mai mare exigență ar
tistică în general. Dintre pro
tagoniștii romanului, reținem 
în primul rînd figura comăn-
dantului Pavel Tonea, și

comisarului grupului de par
tizani Filip Dalea — a lui An
drei, Emil, Lucă, Valentin. 
Firi deosebite, cîteodată dia
metral opuse, membrii grupu
lui sînt în același timp apro- 
piați unii de alții prin lupta 
lor comună, prin scopul ur
mărit, prin greutățile pe care 
le îndură împreună zilnic. 
Pavel este foarte calm, tena
ce. E un om de o voință ex
cepțională, Filip are foarte 
mult sînge rece. Nici atunci 
cînd cangrena brațului rănit 
îl aduce în stare muribundă, 
nu-și pierde luciditatea ; cere 
să-i taie careva brațul că el 
va rezista. Sfîrșește eroic. Ști
ind că tot are să moară din 
pricina rănii, se oferă să in
ducă în eroare jandarmii, a- 
trăgîndu-i în altă direcție de- 
cît cea în care detașamentul 
se îndrepta. Lucă e poate pu
țin mai șarjat, văzut doar ex
terior, veșnic cu mandolina. E- 
xistă anumite relatări din bio-

Cabana turistică „izvoarele" din raionul SighetFoto : AGERPRES
Numirea ministrului

R. P. Romine 
în Norvegia 

și DanemarcaPrin decrete ale Consiliului de Stat al R. P. Romine, tovarășul Petre Mânu, minis- trul R.P. Romine în Suedia, a fost numit și în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R. P. Romine in Norvegia și Danemarca, cu reședința la Stockholm. ----- •-----
Informațieîn prezența reprezentanților1 Ministerului Comerțului. Camerei de Ccmerț a R. P. Romine și a unor ministere eco-i r.cmice, luni la amiază s-a deschis o expoziție de produsel a întreprinderii ungare de comerț exterior ..Electroimpex". Au fost de față Bala Nemethy, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.Directorul întreprinderii ungare. Racz Sandor, a prezentat expoziția care cuprinde diferite tipuri de televizoare, aparate de radio, magnetofoane, instalații pentru studiourile de radio și alîe produse realizate de industria electrotehnică ungară.Expoziția, organizată în strada Batiște nr. 33, este des- j chisă zilnic pînă la 11 decembrie între orele 17—20.I (Agerpres; I

grafia personajelor nejustifi
cate suficient. Credem că ele 
puteau lipsi. Romanul ar fi 
cîștigat în felul acesta în con
cizie. Ce rost au bunăoară pa
sajele unde e relatat pe larg 
trecutul de actor al lui Valen
tin, ori chiar cînd ni se schi
țează biografia lui Pavel ? De
sigur, unele amănunte biogra
fice sînt uneori necesare pen
tru a explica mai deslușit com
portarea eroului respectiv. A 
insista însă asupra lor în
seamnă, în cele din urmă a 
îngreuna desfășurarea acțiu
nii, a firului epic central. La 
fel, nu găsim nici o utilitate 
acelui sistem de schițe și frag
mente de jurnal intercalate 
pe parcursul romanului (pag. 
23, 67, 177) afară de extrasele 
din caietul soldatului german 
ucis, Ludwig Renen. Și fără a- 
ceste schițe intercalate, con
strucția cărții rămînea inte
resantă.

Haralamb Zincă a scris anii 
trecuți „Ultima toamnă", car
te inspirată din viața munci
torilor unei uzine bucurește- 
ne în ajunul lui 23 August 
1944, Recentul roman vine să 
încununeze eforturile scrii
torului în direcția zugrăvirii 
luptei poporului nostru, con
dus de partid, pentru elibera
rea țării de sub jugul fascist. 
Prin problemele abordate, 
prin structura personajelor 
sale, în majoritatea tinere, 
romanul se adresează, cu pre
cădere tineretului, oferind o 
lectură plăcută, captivantă.

GH. ACHIȚEI

(Urmare din pag. l-a) 

cruri nu se mai întîmplaseră de 
mult. L-am întrebat și pe el ;

— Nu-ți place să lucrezi la 
spițe ?

— Nu-mi place ! a răspuns el 
iritat.

Ne-am gîndit că, într-adevăr, 
poate nu-i place să lucreze acolo 
și l-am mutat pe la diferite locuri 
de muncă, la diferite operații. 
Stătea ce stătea și... iar lipsea. 
Ne lăsa și pleca atunci cind era 
mai greu. Ne-am dat seama că, 
de fapt, nu era vorba despre 
lipsa de plăcere de a lucra îrt- 
tr-o meserie sau alta, ci despre 
lipsa unei educații serioase, că 
nu privea cu răspundere munca. 
Și, intr-adevăr, așa era. Am aflat 
că Hornea este orfan de tată de 
mulți ani și că mama lui — în 
dragostea firească pentru fiul ei 
— s-a străduit să-i ferească cit 
mai mult de greutăți, fapt pe 
care Hornea l-a interpretat și fo
losit in mod greșit, ajungind la 
concluzia că lui îi este permis 
să muncească numai cina are el 
chef, că nu trebuie să răspundă 
in fața nimănui.

Cazuri asemănătoare se mai in- 
tilnesc uneori, de aceea noi nu 
ne-am speriat, am hofărif să-l a- 
jutăm să înțeleagă ca o aseme
nea părere este greșită. 6a, Si- 
mion Marin, un tinăr cu multă 
experiență din brigada noastră, 
s-a angajat să se ocupe direct oe 
el și l-a luat în echipa de nifui- 
tori pe care o conduce, unde cei 
4 tineri din echipă își desfă
șoară munca în directă legătură 
unui cu altul. Muncește unul — 
muncesc toți. Siă unul — stau toți. 
Așa e specificul aici. I S-a expli
cat deci lui Hornea ce răspundere 
ii revine față de îndeplinirea sar
cinilor de plan, față de băieții 
din echipă. Meșterul Bunea a 
discutat de nenumărate ori cu el, 
membrii biroului U.T.M. la fel. De 
cite ori îl întrebam care e cauza 
incorectitudinilor sale in muncă, 
ne răspundea :

— Ce vă interesează ? E trea
ba mea ce fac I

Alai mult, intr-o zi a venit fa 
uzină mama sa, Felicia Hornea, 
muncitoare la o fabrică de placaj. 
A venit să ne ceară ajutorul. Am 
aflat astfel .că acasă Hornea se 
purta la fel de urit, că-și cheltuia 
banii fără rost. Am discutat ca
zul lui în adunarea generală a 
organizației U.T.M. Mulți tineri 
au luat cuvintul, mulți comuniști, 
Muncilori- vhsfnici. Au întercat cu 
toții să-i explice cit de greșit 
este modul său de a se purta. El 
insă o ținea tot pe a lui : ■

— Ce vă amestecați în viața 
mea personală l Fac ce vreau, 
mă port cum vreau I

Firește, nu ne-am dat bătuți, 
ne-am ținut de capul lui hotăriți 
fiind să scoatem om din el.

Și iată că in urma criticilor și

încă o realizare la întreprinderea „Electroapara- taj" din Capitală — noua hală de matrițerieFoto : AGERPRES
Plecarea delegației 
de cineaști francezi

In continuarea „Zilelor fil
mului francez", duminică la 
cinematograful „Patria” au 
rulat filmul artistic „Jocurile 
dragostei" și filmul documen
tar „Călătorie in balon”.

Actorul Jean Marais a mul
țumit publicului bucureștean, 
în numele delegației de ci
neaști francezi, pentru primi
rea ospitalieră ce le-a fost fă
cută în țara noastră.

★Membrii delegației de cineaști francezi, care ne-au vizitat țara cu prilejul „Zilelor filmului francez", au părăsit luni dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de reprezentanți ai Ministerului învățămîntului și i Culturii, de cineaști.
(Agerpres) 
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ajutorului tovarășilor de muncă, 
Hornea părea că s-a mai îndrep
tat în lunile următoare. Ne-am 
bucurat mult de asta. Dar pe data 
de 2 octombrie, după ce a luat 
salariul, n-a mai dat pe la uzină. 
Nu !-am lăsat. Ne-am dus acasă 
de mai mulfe ori. Nu l-am găsit. 
Nici mama lui nu știa nimic des
pre el. Odată, pe cînd ne du
ceam cu brigada să vedem un 
spectacol l-am întîlnif pe scările 
circului. N-a vrut să stea de vor
bă cu noi. Purtarea aceasta i-a 
supărat pe unii din membrii bri
găzii.

— la mai dă-l încolo I Ce să 
ne tof batem capul din cauza u- 
rtui pierde-vară.

Cei mai mulți însă n-au fost de 
acord cu părerea aceasta. Mai
strul Bunea era și el cu noi și 
ne-a spus :

— Hornea s-a purtat urit pînă 
și față de mine, om băfrin. To
tuși, nu uitați : e un om din bri
gada voastră, un tovarăș de-al 
vostru. Nu-I lăsafi așa...

Și nu )-am lăsat. Am vorbit cu 
o soră a lui, prin care i-am tri
mis vorbă să vină la uzină. Mult 
t,mp n-a dat 'ns® nici un semn, 
lată însă că zilele trecute ne-am 
trezit că intră pe ușa atelierului.

— Îmi pare rău de ce-am fă
cut, ne-a spus el. Vă rog să mă 
ajutați să lucrez din nou...

Potrivit legii, după atltea ab
sențe nemofivate, i se desfăcuse 
contractul de muncă. L-am ajutat 
și de data aceasta. Ne-am dus la 
conducerea uzinei, am garantat 
pentru el.

Să nu credeți că socotim reu
șita pe deplin. Nu. Din discuțiile 
avute cu el am înțeles că va tre
bui să ne mai ocupăm mult pînă 
se va forma cu adevărat, pînă își 
va însuși cu adevărat înaltele tră
sături morale ale muncitorului no
stru de azi. Și sintem hotăriți s-o 
facem — cu dragoste, cu perse
verența, oricit timp ne-ar cere. 
Facem asta pentru că e un tova
răș de-al nostru, un om din bri
gada noastră. Pe mine personal 
m-a impresionat foarte mult acest 
gest a| brigăzii, plin de dragoste 
și încredere în om și de aceea 
v-am scris.

Funeraliile 
acad. prof.

dr. D. CombiescuLuni au avut loc funeraliile academicianului prof. dr. D. Combiescu. Sicriul cu corpul defunctului a fost depus în holul mare al Instituitului Medico-Farmaceutic din București. Din ultima gardă au făcut parte prof. dr. Vojnea Ma- rinescu, ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale, acațj. Șt. S. Nicolau. acad. N. Gh. Lupu, acad. M. .Nasta, acad. Al. Radulescu și dr. O. Berlogea, ad- : junct al ministrului Sănătății I și Prevederilor Sociale.La mitingul de doliu au luat cuvintul acad. St. S. Nicolau, în numele conducerii A- cademiei, dr. I. Spînu, director general în Ministerul. Sănătății și Prevederilor Sociale, din partea acestui minister și a muncitorilor sanitari, acad. N. Gh. Lupu din partea Societății Științelor Medicale, cotii, dr. V. Vasilescu, prorector al Institutului Medico-Farmaceutic, prof. dr. I. M. Ivan din partea catedrei de epide miologie a I.M.F., și prof. Gh. Lupașcu, membru corespondent al Academiei R.P.R. în numele Institutului „Dr. I. Cantacuzino".Vorbitorii au scos în evidență meritele deosebite ale acad. D. Combiescu, eminent bacteriolog și epidemiolog. a cărui activitate a fost pusă in slujba sănătății publice și a progresului medicinii din țara noastră.înhumarea a avut loc la cimitirul Belu. (Agerpres)
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Guvernul sovietic apără cu fermitate 
și consecvență cauza dezarmării generale și totale

Declarația sovietică în legătură cu reluarea tratativelor 
în problema încetării experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 27 (Agerpres). “ 
TASS transmite textul inte
gral al declarației guvernului 
sovietic în legătură cu relua
rea tratativelor în problema 
încetării experiențelor cu 
arma nucleară:Guvernul sovietic apără cu fermitate șl consecvență cauza dezarmării generale și totale. întreaga evoluție a dezvoltării istorice pune această sarcină popoarelor de pe planeta noastră. în timpurile noastre, cînd statele dispun de mijloace monstruoase de distrugere și exterminare, grija pentru viața și bunăstarea generației actuale și ale generațiilor viitoare este indisolubil legată de lupta pentru dezarmarea generală și totală. Omenirea nu are în prezent altă soluție decît să dea la fier vechi întreaga mașină militară și să creeze o lume fără armate și fără arme. Altminteri popoarele vor fi atrase în cumplitul vîrtej al războiului racheto-nuclear și a- tunci în cîteva minute vor dispare de pe fața pămîntului nu numai unele orașe și a- șezări ci ar putea fi pustiite țări întregi.Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, analizînd sub toate aspectele particularitățile actualei situații internaționale, a confirmat în modul cel mai elocvent că în timpurile noastre menținerea păcii este o sarcină realistă și realizabilă, Calea justă și sigură spre acest țel trece prin înfăptuirea dezarmării generale și totale sub un control internațional eficient. Uniunea Sovietică crede în forța ideilor și nu în forța armelor. Iată de ce guvernul sovietic propune să se arunce în adîncu- rile oceanelor toate armele, atît cele clasice, cît și cele termonucleare.Nu încape îndoială că dacă ar fi depins numai de Uniunea Sovietică, problema dezarmării ar fi fost de mult rezolvată: armatele ar fi fost dizolvate, stocurile de arme ar fi fost lichidate, producția acestor arme ar fi încetat. Este însă de la sine înțeles că guvernul sovietic nu poate rezolva această problemă separat, ruptă de situația internațională reală, în care blocul agresiv N.A.T.O. își sporește febril forțele armate, își perfecționează armele și ne amenință în mod fățiș cu război. In aceste condiții, guvernul sovietic nu a putut și nu poate să nu țină seama de interesele securității sale, ale securității tuturor statelor iubitoare de pace.Uniunea Sovietică este nevoită să caute o soluție a problemei dezarmării de comun acord cu puterile occidentale care, în fapt, nu doresc din păcate acest lucru. Guvernul sovietic este însă de părere că nu se mai poate continua la infinit în acest fel. Mai devreme sau mai tîrziu, dacă nu intenționează să împingă lucrurile către autodistrugere, puterile occidentale vor fi nevoite să accepte dezarmarea generală și totală.Guvernul sovietic constată cu satisfacție că ideea dezarmării generale și totale, formulată de N. S. Hrușciov la cea de-a 14-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., se bucură de sprijinul cel mai larg în întreaga lume, deși
„Sînt deosebit de mulțumit 

de vîzita mea
în Uniunea Sovietică"

Cuvînfarea rostită de U. K. KekkonenHELSINKI 27 (Agerpres). TASS transmite : în seara zilei de 26 noiembrie, U. K. Kekkonen, președintele Republicii Finlandeze, a rostit o amplă cuvîntare la posturile de radio și televiziune finlandeze, în care a analizat convorbirile avute cu N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și a făcut o apreciere asupra situației internaționale a Finlandei.îngrijorarea Uniunii Sovietice în legătură cu. înarmarea intensă a Germaniei occidentale, a spus președintele, constituie un fapt șj această îngrijorare este sinceră și este lesne de înțeles în lumina istoriei.Toamna aceasta, a declarat în continuare președintele, am avut convorbiri cu conducători de state atît din Apus cît și din Răsărit, și n-aș fi înțeles bine tot ce am auzit dacă aș nega existența primejdiei de război în Europa. Dimpotrivă, afirm că primejdia nu este mică. Se pune problema concluziilor practice care trebuie trase din toate acestea. în a- ceste condiții Finlandei îi ră- mîn două căi:sau să constate necesitatea consultărilor prevăzute de articolul 2 al Tratatului de prietenie și asistentă mutuală ;sau să depună eforturi la nivelul politic ca tratativele militare prevăzute de articolul 2 să nu fie considerate necesare.Posibilitatea din urmă a ieșit la iveală la convorbirile dintre miniștrii Afacerilor Externe, Karialainen și Gromî- 

puterile occidentale se eschivează de la încheierea unui acord corespunzător. Un element dătător de oarecare speranțe este declarația comună cu privire la principiile asupra cărora s-a căzut de acord pentru tratativele în problema dezarmării, prezentată spre examinare sesiunii de către Uniunea Sovietică și S.U-A. Guvernul sovietic porneșțe de la faptul că, după cum se poate spera, actuala sesiune a Adunării Generale va adopta pe baza acestei declarații o hotărîre cu privire la reluarea tratativelor asupra întregului ansamblu al problemelor dezarmării generale și totale și cu privire la crearea unui organ în cadrul căruia să se desfășoare aceste tratative.Un1 acord asupra dezarmării generale și totale va înlătura și dificultățile în ce privește crearea unui sistem de control internațional. Guvernul sovietic a arătat în repetate rînduri că este gata să accepte orice control propus de puterile occidentale dacă acestea vor accepta dezarmarea generală și totală. în condițiile cînd nu vor exista nici arme, nici armate, statele nu vor avea motive să se teamă că controlul poate fi folosit în scopuri de spionaj. într-o lume dezarmată total, controlul va deveni doar un mijloc de verificare, el va fi cu adevărat eficace și atotcuprinzător.Odată cu înfăptuirea dezarmării generale și totale se va rezolva de la sine și problema încetării experiențelor nucleare, întrucît va fi distrusă însăși arma nucleară și, prin urmare, statele nu vor avea de ce și nici ce să experimenteze.Guvernul sovietic este convins că această cale asigură rdfeolvarea cea mai de nădejde a problemei încetării pentru totdeauna a tuturor experiențelor cu arma nucleară.Urmărind cu perseverență țelul său principal — dezarmarea generală și totală — guvernul sovietic consideră necesar să folosească la maximum toate mijloacele, toate posibilitățile care ar înlesni atingerea acestui țel. Tocmai pornind de la aceasta, el s-a declarat de acord cu reluarea tratativelor în problema încetării experiențelor cu arma nucleară și a trimis la Geneva pe reprezentantul său* căruia l-a dat indicația să încerce încă o dată să realizeze o înțelegere în această problemă cu reprezentanții puterilor occidentale.Guvernul sovietic a examinat cu atenție problema reluării tratativelor de la Geneva. Principalul însă este cum să se asigure succesul acestor tratative. Oare popoarele au nevoie de încă o conferință inutilă ? Ele au tot dreptul să aștepte și cer în mod pe deplin justificat rezultate concrete și pozitive.Se poate pune întrebarea : există oare o ieșire din actuala situație ? Da, o astfel de ieșire există. Guvernul sovietic a ajuns la concluzia că în prezent este nevoie de un mod nou de abordare a problemei încetării experiențelor nucleare, de natură să excludă greutățile și piedicile care au stat în trecut în calea realizării unui acord.După cum arată întreaga 

ko, oare au avut loc la Moscova la 11 noiembrie 1961.Guvernul, a spus în continuare U. K. Kekkonen, a hotărît să folosească această posibilitate. El a hotărît să ceară ca președintelui Republicii să i se acorde posibilitatea de a se întîlni cu președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov, pentru a discuta situația care s-a creat prin această notă. Exprim încă o dată mulțumiri lui N. S. Hrușciov pentru că •a binevoit să întrerupă planul călătoriei sale importante și să-și consacre o zi convorbirilor cu mine. Convorbirile au fost prietenești, sincere și rodnice.Rezultatul convorbirilor, a subliniat .președintele, a fost că primul ministru Hrușciov a găsit posibil să consimtă la amînarea consultărilor militare propuse de guvernul Uniunii Sovietice.După cum am spus în cu- vîntarea pe care am rostit-o ieri la Kremlin, a subliniat președintele, convorbirile noastre de la Novosibirsk constituie una dintre întîlnirile cele mai importante între conducătorii Finlandei și Uniunii Sovietice. Primul ministru Hrușciov a manifestat o mare înțelegere a situației Finlandei, a considerentelor și doleanțelor ei. El este un mare prieten al Finlandei și noi găsim totdeauna din partea lui înțelegerea justă a pozițiilor Finlandei. Sînt deosebit de mulțumit de vizita mea și de rezultatele ei, a spus în încheiere președintele. 

experiență a tratativelor duse timp de trei ani la Geneva, aceste tratative nu au putut să nu ajungă într-un impas, deoarece partenerii noștri au urmărit să obțină avantaje unilaterale în dauna intereselor securității celeilalte părți. Aceasta a blocat în cele din urmă rezolvarea problemei încetării experiențelor nucleare. Pe o asemenea bază, care în cele din urmă s-a discreditat, nu se poate, firește, obține încetarea experiențelor nucleare, în special acum, cînd statele membre ale blocului N.A.T.O. pășesc cu toată forța de care dispun pe calea pregătirilor militare și amenință să răspundă la încheierea Tratatului de pace cu Germania prin dezlănțuirea războiului.Se pune întrebarea: se poate oare, în condițiile actuale, să se rezolve totuși problema încetării experiențelor cu arma nucleară, pentru a se face un pas real în direcția înfăptuirii sarcinii principale — dezarmarea generală și totală ? Da, se poate.în acest scop guvernul sovietic prezintă spre examinare guvernelor statelor occidentale următoarea propunere: chiar în prezent, să se încheie 
un acord corespunzător cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu armș nucleară în at
mosferă, sub apă și în spa
țiul cosmic, adică acolo unde exercitarea controlului nu este legată de nici un fel de greutăți tehnice serioase.îndeplinirea acestor obligații ar putea fi controlată reciproc cu succes și cu suficiente garanții prin mijloacele tehnice naționale existente. Este bine cunoscut faptul că pînă în prezent mijloacele naționale de detectare au făcut față cu succes sarcinilor lor și în mod practic experiențele cu arma nucleară efectuate fie de Uniunea Sovietică, fie de Statele Unite, Anglia sau Franța nu au rămas neînregistrate sau neobservate de acestea.Despre o asemenea posibilitate reală de exercitare a controlului au vorbit președintele S.U.A., J. Kennedy, și primul ministru al Angliei, H. Macmillan, în declarația lor comună din 3 septembrie 1961, în care după cum se știe, au propus să se interzică experiențele nucleare în atmosferă, bazîndu-se pe „mijloacele de detectare existente" care, după părerea lor, sînt absolut suficiente și nu au nevoie de nici un mecanism internațional suplimentar.Acest mod de abordare a problemei, propus de conducătorii de stat ai S.U.A. și Angliei, poate fi extins și asupra experiențelor cu arma nucleară efectuate atît sub apă, cît și în spațiul cosmic, întrucît posibilitățile de control asupra unor astfel de experiențe nu sînt din punct de vedere tehnic limitate de nimic și ele pot fi realizate pe deplin cu ajutorul mijloacelor de detectare naționale existente. în afară de aceasta întreaga opinie publică mondială ar urmări cu atenție respectarea acordului între puteri de a nu efectua experiențe nucleare, ceea ce ar fi, de asemenea, un factor foarte important de reținere.în ce privește experiențele subterane cu arma nucleară, după părerea guvernului sovietic, statele ar trebui să-și asume obligația de a nu efectua asemenea experiențe pînă ce nu se va cădea de acord cu privire la un sistem de con

21 noiembrie 1961 :
• Guvernul U.R.S.S. a ce

rut S.U.A. să ia măsurile 
necesare pentru ca turismul 
să nu mai fie folosit în ac
tivitatea de spionaj împo
triva U.R.S.S.
• Guvernul sovietic a 

oonsimțit ca la 28 noiem
brie 1961 conferința de la 
Geneva a celor trei puteri 
în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară 
să-și reia lucrările.

23 noiembrie 1961:
• Președintele Finlandei, 

Kekkonen, a sosit in U.R.S.S.
• Cunoscutul scriitor și 

om de știință american 
William Du Bois a intrat în 
rîndurile Partidului Comu
nist din S.U.A.■ ; . . i

24 noiembrie 1961 :
O Adunarea Generală a 

O.N.U. a aprobat două im
portante documente: rezo
luția care prevede denu- 
clearizarea continentului a- 
frican și declarația cu pri
vire la interzicerea folosirii 
armei nucleare șl termonu
cleare. Consiliul de Secu
ritate a condamnat pe se
paratiștii colonialiști din 
Katanga.

O Restabilirea relațiilor 
diplomatice între U.R.S.S. și 
Brazilia.
• La Novosibirsk a avut 

Ioc convorbirea dintre N. S. 
Hrușciov și Urho Kekko
nen.

ccidenfalii au inau
gurat seria consul
tărilor lor la nivel 
înalt. Adenauer, în 
ciuda faptului că la 
5 ianuarie 1962 in

tră în al 86-lea an de viață, a 
traversat oceanul spre a-l întîlni 

trol asupra exploziilor subterane, ca parte integrantă a sistemului internațional de control asupra înfăptuirii programului de dezarmare generală și totală.Calea propusă de Uniunea Sovietică pentru rezolvarea problemei încetării experiențelor nucleare creează posibilitatea ca omenirea să fie salvată neîntîrziat de toate exploziile nucleare și în același timp nu pune nici un stat în- tr-o situație privilegiată și nu aduce nici un prejudiciu securității naționale a statelor. Printr-un astfel de mod de abordare a problemei vor dispare în întregime toate suspiciunile ivite, pe bună dreptate, în legătură cu posibilitățile largi de folosire a sistemului de control în scopuri de spionaj.Nu încape îndoială că la succesul tratativelor de la Geneva ăr contribui consimță- mîntul tuturor puterilor nucleare de a nu efectua nici un fel de experiențe nucleare cît timp durează tratativele. Deși a efectuat mult mai puține experiențe cu arma nucleară decît S.U.A., Anglia și Franța, guvernul sovietic este totuși gata să-și asume această obligație, dacă celelalte state vor face același lucru.Guvernul sovietic consideră, de asemenea, că a sosit timpul ca Franța să fie invitată la tratativele cu privire la încetarea
PROIECT

Acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma 

nucleară și termonuclearăGuvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și al Republicii Franceze, proclamînd drept țel principal realizarea cît mai grabnică a unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală care să lichideze pentru totdeauna primejdia izbucnirii unui război, să pună capăt cursei înarmărilor și să înlăture factorii care stimulează producția și experimentarea tuturor tipurilor de arme, inclusiv ale armei nucleare și termonucleare,considerînd că renunțarea de către state la experimentarea armei nucleare și termonucleare ar contribui la realizarea unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală,au căzut de acord în acest scop asupra următoarelor:
Articolul 1.Statele participante la acord se obligă în mod solemn să nu efectueze experiențe cu nici un tip de arme nucleare și termonucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.
Articolul 2.Pentru a supraveghea reciproc îndeplinirea obligației prevăzută de articolul nr. 1 al prezentului acord, statele semnatare ale acestui acord vor folosi sistemele lor naționale de detectare a exploziilor nucleare și termonucleare.
Articolul 3.Statele semnatare ale acestui acord se obligă să nu efectueze nici un fel de experiențe subterane cu arma nucleară pînă la realizarea unei înțelegeri între ele privind sistemul de control asupra a- cestor experiențe ca parte in-

pe Kennedy. Partenerul întru ri
giditate al lui Adenauer, de 
Gaulle, a făcut o deplasare mai 
comodă (din punct de vedere al 
distantei) : la Londra. Consultări
le vor continua pe diferite pla
nuri, urmînd ca în decembrie la 
Paris să aibă loc reuniunea deveni
tă oarecum tradifională a miniștri
lor de externe ai fărilor N.A.T.O. 
Acest du-te vino a) diplomației 
occidentale ne atrage atenția în 
măsura în care convorbirile ce 
se desfășoară au repercusiuni a- 
supra întregii vieți internaționale. 
Pe primul plan al comentariilor 
presei mondiale se situează între
vederea de la Washington. Ken
nedy și Adenauer au discutat îm
preună peste 13 ore. In cea mai 
mare parte a timpului discuția 
s-a desfășurat între patru ochi. 
Finalul ei a fost învăluit în mis
ter de un comunicat redactat în 
termeni nebuloși. Hightower, co
mentatorul agenției „ASSOCIATED 
PRESS", afirma că „acest comuni
cat a fost întocmit în termeni în 
mod intenționat voalați".

Se naște întrebarea de ce a 
fost necesară această manevră. 
Nu-i greu de înțeles că se în
cearcă camuflarea caracterului în
țelegerii între S.U.A. și Germania 
occidentală, precum și a neînțe
legerilor dintre ele. Un ziarist a- 
merican cotat printre cei bine in
formați — este vorba de James 
Reston de la „NEW VORK TIMES" 
— afirma că „Adenauer a obți
nut majoritatea asigurărilor do
rite". Se pare deci, că este vorba 
de o cedare a Washingtonului în 
fața lui Adenauer venit să ple
deze cauza falimentarei sale po
litici nerealiste. Nu este un se
cret pentru nimeni că la Bonn 
domnește o teamă nemascată față 
de eventualitatea unor tratative 
est-vest în problema germană. A- 
ceastă teamă o sesiza chiar și 

experiențelor cu arma nucleară. Este timpul să se pună capăt jocului dublu al statelor occidentale, în care unii membri ai N.A.T.O. duc tratative cu privire la încetarea experiențelor, în timp ce alții continuă, cu aprobarea tacită a aliaților lor, să explodeze bombe nucleare, să perfecționeze această armă, sporind potențialul militar al blocului N.A.T.O.Se înțelege că, dacă una din puterile occidentale, inclusiv Franța, va începe să efectueze experiențe nucleare, Uniunea Sovietică, prin forța împrejurărilor, va fi pusă din nou în fața necesității de a trage concluziile corespunzătoare.Dorind să dea o bază practică tratativelor care încep la Geneva, guvernul sovietic a pregătit un proiect de acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară și termonucleară pe care îl supune spre examinare puterilor occidentale.Guvernul sovietic își exprimă convingerea că propunerile prezentate de el oferă posibilitatea reală de-a se realiza cît mai grabnic o înțelegere cu privire la încetarea experiențelor nucleare și vor contribui la crearea unei situații favorabile rezolvării problemei dezarmării generale și totale, slăbirii încordării internaționale și întăririi păcii 

tegrantă a sistemului internațional de control asupra înfăptuirii acordului cu privire la dezarmarea generală și totală.
Articolul 4.Prezentul acord intră în vigoare imediat după semnarea sa de către guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Statelor Unite ale A- mericii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republicii Franceze și este deschis pentru toate statele care vor dori să i se alăture.

Din țara constructorilor comunismului : depozitele sferice ale rafinăriei de petrol de la Gurevsk (R.S.S. Kazahă)

ziaristul american Joseph Alsop, 
aflat înlr-un turneu vest-german. 
In cercurile oficiale de la Bonn 
stirnește neliniște ideea oricăror 
contacte constructive cu Răsăritul. 
In linii mari, această poziție a 
fost cea pe care s-a situat Ade
nauer în S.U.A. De altfel, înaintea 
plecării la Washington, bătrînul 
cancelar a făcut declarații clare : 
tuturor soluțiilor pașnice și rezo
nabile de reglementare a proble
mei germane și altor probleme 
internaționale le-a întors spatele 
rostind un „nu" categoric.

In prezent, după convorbirile 
de la Washington, unele ziare 
burgheze încearcă să prezinte 
drept o concesie a lui Adenauer 
faptul că ar fi consimțit să se 
ducă tratative cu U.R.S.S. Dar ce 
fel de tratative î Este vorba de 
punerea unor condiții care să facă 
imposibile tratativele. In proble
ma germană și a Berlinului occi
dental — nimic nu trebuie să se 
schimbe. De la această bază tre
buie pornite tratativele — cere 
Adenauer. Iar tratativele privind 
dezarmarea să fie contopite cu 
cele în legătură cu problema ger. 
mană, orice acord de dezarmare 
fiind condiționat de satisfacerea 
cerințelor provocatoare ale lui 
Adenauer, lată, concret, în ce 
constă pretinsa „concesie" a can
celarului de la Bonn.

înaintea plecării în S.U.A., Ade
nauer a cerut Intr-o formă camu
flată obținerea armei nucleare de 
către Bundeswehrul vest-german. 
El s-a pronunțat astfel pentru mo
dificarea actualului sistem privind 
o eventuală folosire a armelor a- 
tomice deținute de N.A.T.O. A- 
cum, această hotărîre aparține 
președintelui S.U.A. Adenauer 
și-a exprimat părerea că genera
lii N.A.T.O. ar trebui să dispună 
de dreptul de a stabili în ultimă 
instanță folosirea acestor arme.

Este necesară unitatea tuturor 
forțelor care luptă pentru pace 

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
Congresului Național al Păcii 

din Marea BritanieLONDRA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 no
iembrie, la Londra s-a des
chis Congresul național al 
păcii, convocat din inițiativa 
Comitetului englez pentru a- 
părarea păcii.N. S. Hrușciov a adresat Congresului următorul mesaj:Dragi prieteni!Vă salut pe dv., partici- panții la Congres, și în persoana dv. pe toți partizanii sinceri ai păcii din Marea Britanie.Congresul dv. constituie o dovadă elocventă că poporul englez, ca și popoarele din toate țările lumii, desfășoară tot mai activ și mai hotărît lupta împotriva pericolului unui nou război mondial, pentru menținerea și consolidarea păcii pe pămînt.Trăim în epoca unei mărețe bătălii pentru pace. In zilele noastre nu există sarcină mai importantă, mai nobilă ca lupta pentru o pace trainică, pentru dezarmarea generală și totală. Pentru a cîștiga această bătălie toți

Or, aceasta înseamnă ca generalii 
hitlerișfi să aibă un cuvînt greu 
de rostit deoarece comandamen
tele N.A.T.O. abundă în aseme
nea generali, cocoțați în funcțiile 
cele mai înalte. Asupra acestui 
capitol al tratativelor Kennedy— 
Adenauer, ziarele americane păs
trează o tăcere semnificativă.

Elementele ce au devenit pu
blice ale înțelegerii realizate la 
Washington neliniștesc cercurile 
politice lucide din occident. Zia
rul britanic „GUARDIAN" scria 
că „continuarea liniei rigide dacă 
nu va duce chiar la o catastrofă 
deplină sau la un război termo
nuclear, în orice caz nu va îmbu
nătăți situația vest-berlinezilor și 
nu va împiedica înrăutățirea trep
tată a poziției occidentului". Un 
alt ziar britanic, „DAILY MAIL", 
afirma : „Cu Rusia trebuie să se 
ajungă la o înțelegere indiferent 
dacă dr. Schroder (noul ministru 
de externe vest-german, n.r.) va 
dori sau nu aceasta".

Întreaga evoluție a evenimen
telor internaționale a demonstrat 
falimentul politicii „de forță". 
Cancelarul de la Bonn se în- 
căpățînează pe pozițiile ob- 
strucfionismului, în vreme ce 
partenerii lui din N.A.T.O. îl 
încurajează direct sau indirect. 
Dar această politică nu are viitor. 
Ea va aduce infringed continue 
celor ce o promovează. Din pă
cate, acest lucru nu este înțeles 
nici la Washington și nici la Bonn.

epublica Dominica
nă este teatrul unor 
răsunătoare eveni
mente. Trujillo nu 
mai există. Au dis
părut de pe firma

ment și membrii familiei lui. Și to
tuși dictatura trujillistă continuă să 
funcționeze ca în cele mai bune 
zile ale ei. O draconică lege mar
țială încearcă să țină în frîu un 
popor sătul de crîncena dictatură. 
Fiecare zi sporește încordarea. 
Putredul regim se clatină. In mod 
normal, el s-ar fi prăbușit de 
mult. Diplomația americană s-a 
alarmat însă în fața acestei per

luptătorii pentru pace vor mai trebui să muncească mult, să depună încă numeroase eforturi. înainte de toate este necesară unitatea tuturor forțelor care se pronunță pentru pace și prietenie între popoarele din Europa și din lumea întreagă. Congresul dv. poate juca un rol important în realizarea coeziunii forțelor iubitoare de pace din Marea Britanie.în ce mă privește, vă asigur că guvernul sovietic, expri- mînd voința întregului popor sovietic, va face tot ce depinde de el pentru a pune capăt pentru totdeauna pericolului izbucnirii unui război nuclear distrugător, pentru a asigura pacea și securitatea popoarelor.Vă urez, dragi prieteni, succese în lupta voastră nobilă pentru pace.
N. HRUȘCIOV

pp Pp scurt
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Mihail Hașeganu, reprezen
tantul permanent al R.P. Ro
mine la O.N.U. a fost ales 
vicepreședinte al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri paș
nice.

MOSCOVA. — Ambasada 
R. P. Romine la Moscova a 
oferit o masă cu prilejul pre
zenței în U.R.S.S. a unei de
legații de ziariști romini.

Au participat membri' ai 
conducerii Uniunii Ziariștilor 
din U.R.S.S., precum și M. A. 
Harlamov, directorul Presei 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

VARȘOVIA 27 (Agerpres).— 
La Varșovia s-a deschis sesi
unea Seimului Republicii 
Populare Polone. Sesiunea va 
examina și va aproba o serie 
de proiecte de lege. Totodată 
comisiile Seimului vor exa
mina rezultatele îndeplinirii 
planului economiei naționale 
și a bugetului de stat pe anul

spective. Astfel omenirea a putut 
asista la o nouă manifestare a 
ceea ce înseamnă în viziunea 
S.U.A. „respectul" față de drep
tul altor popoare de a-și hotărî 
singure soarta. Fără a fi chemate 
de nimeni, nave americane au 
pătruns în apele teritoriale ale 
Republicii Dominicane în timp ce 
avioane purtînd însemnele nord- 
americane au violat spațiul ae
rian al țării. De ce și-au făcut a- 
pariția grabnic navele și avioa
nele S.U.A. ? în privința aceasta 
nu există nici o urmă de mister. 
Conducătorii americani se tem că 
prăbușirea urmașilor lui Trujillo 
ar duce la pierderea unuia din 
cele mai docile regimuri-mario- 
nefă de pe continentul latino-a- 
merican.

In ultima parte a vieții sale, 
Trujillo devenise o marionetă 
compromițătoare. Fărădelegile lui 
erau jenante chiar și pentru Wa
shington. Patronii au trebuit, de 
ochii lumii, să-și mustre propria 
lor creatură. Iar într-o bună zi 
Trujillo a dispărut. Ucis datorită 
unui atentat organizat cu o pre
cizie uluitoare. Washingtonul avea 
din nou mîinile libere. Trebuia 
găsită o firmă nouă pentru ve
chiul regim dictatorial a cărui 
păstrare nici nu putea fi pusă la 
îndoială. Dar masele populare nu 
erau dispuse să' accepte o ase
menea formulă. Ele au sîngerat 
din greu pentru a pune capăt dic
taturii lui Trujillo și nu intenționau 
să permită apariția unui nou Tru
jillo. Manifestații populare deo
sebit de puternice au avut loc în 
toată țara. Atunci s-au apropiat 
de țărmul dominican vapoarele de 
război ale S.U.A. Era vorba de un 
act clasic de agresiune, de un 
brutal amestec în afacerile inter
ne ale unui alt popor. Tunurile 
vapoarelor americane erau în
dreptate împotriva dominicanilor 
dornici să trăiască liberi (un amă
nunt : au fost trimise nu mai pu
țin de 14 porf-avioane, crucișă
toare și contratorpiloare avînd la 
bord avioane, elicoptere și in
fanterie marină I),

Un avion a transportat în grabă 
de la Washington la San Domin
go pe Morales Carion, secretar

I Imagina a unei copilării ie- I 
j ricite; la grădinița de co- I 
I pil nr. 304 din Moscova
ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII 

LUCRĂTORILOR 
DIN AGRICULTURA 

SIBERIEI
NOVOSIBIRSK 26 (Ager

pres). — TASS transmite: La 
26 noiembrie s-au încheiat 
lucrările consfătuirii lucrăto
rilor din agricultura Siberiei.

In ședința de după-amiază 
Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a rostit o amplă cu- 
vintare.

Participanții la consfătuire, 
la care a fost discutată pro
blema îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. în domeniul sporirii 
producției de cereale, carne, 
lapte și de alte produse agri
cole în colhozurile și sovho
zurile din Siberia, au adoptat 
un apel către toți lucrătorii 
din agricultura Siberiei și au 
adresat o scrisoare de sa
lut Comitetului Central al 
P.C.U.S.

1960, precum și proiectele 
planului economiei naționale 
și bugetului de stat pe exerci
țiul financiar 1962.

MOSCOVA. — în conformi
tate cu acordul dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la colabo
rarea în domeniul științei, 
tehnicii, invățăxnintuiui si 
culturii pe 1960—1961. la 27 
noiembrie a plecat la Wa
shington o delegație de me
dici sovietici pentru a parti
cipa la cea de-a doua confe
rință comună pentru proble
mele poliomielitei. Prima con
ferință a avut loc anul tre
cut la Moscova.

PARIS. Potrivit datelor Ins
titutului național de statistică, 
în prezent populația Franței 
este de 46.150.000 de locuitori.

TAȘKENT. La 26 noiembrie 
Halvard Lange, ministrul A- 
facerilor Externe al Norve
giei, care se află de trei zile 
în vizită în R.S.S. Uzbekă, a 
vizitat monumentele istorice 
și culturale din Tașkent, pre
cum și muzeul de istorie al 
Academiei de Științe a repu
blicii.

de stat adjunct al S.U.A. El a so
sit pentru a pregăti organizarea 
unui simulacru de guvern „re
prezentativ" care să confinuie re
gimul frujillist. Ca și cînd ar 
avea prerogativele unui șef de 
stat, trimisul Washingtonului a 
luat contact cu conducătorii unor 
partide de opoziție spre a crea 
un guvern de „coaliție" condus 
de complicele lui Trujillo — Ba- 
laguer. E puțin important răspun
sul pe care l-au dat acești opo- 
ziționiști vizitați de Morales Ca
rion. Indiferent dacă ei vor face 
sau nu jocul Washingtonului, in-

= AfAAEA CAHAMUOP =

tenfia S.U.A. a devenit clară pen
tru , toată lumea. Este vorba de 
o versiune modernă a faimoasei 
politici a „bîtei mari". Dezbate
rile ce au avut loc în Consiliul 
de Securitate al O.N.U., din ini
țiativa cubană, au permis o am
plă demascare a politicii S.U.A.

Nici vapoarele de război ame
ricane, nici avioanele cu reacție, 
nici perfidia iezuită a emisarilor 
diplomatici din S.U.A. nu vor cal
ma atmosfera din ' Republica Do
minicană. In această țară se va 
reînfrona liniștea doar atunci cînd 
regimul trujilllsf va fi definitiv în
lăturat. Pînă atunci, masele popu
lare vor continua cți aceeași in
tensitate lupta lor dreaptă.
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