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C 4 TIMPUL
îndeplinirea și depășirea sarcinilor și angajamentelor 

pe anul acesta — bază trainică pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1962

Scinteia 
tineretului

Noi întreprinderi au îndeplinit
planulîntreprinderile forestiere din Reghin și Gheorghieni, Fabrica de piese de schimb pentru industria textilă „Encsel Mauriciu” și alte întreprinderi din regiunea Mureș- Autonomă Maghiară au îndeplinit planul producției globale pe întregul an. Prin înzestrarea în continuare a întreprinderilor cu tehnica modernă, folosirea mai bună a utilajelor și instalațiilor existente, ridicarea calificării muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, producția industrială crescut în 11 luni din acest sută față de aceeași perioadă a regiunii a an cu 14 la a anului tie-

1,914.000 lei economii Pe

anual

Indus- 
Banat 
anului

cut. Au fost realizate astfel, peste prevederile planului, o gamă variată de produse a căror valoare depășește 155 milioane, lei.Și întreprinderile din ramura industriei alimentare a regiunii Crișana și-au Îndeplinit planul anual al producției globale.Numai pînă la 20 noiembrie, colectivele întreprinderilor industriei alimentare din această regiune au produs peste plan diferite cantități de conserve, ulei, produse lactate, preparate de carne etc. a căror valoare depășește 14.600.000 lei.

• 20 de unități 
triale din regiunea 
au trecut pragul 
1962- Printre acestea sînt 
Centrul mecanic Arad, 
I.O-M.C, și C.I.L. din Ti
mișoara, întreprinderile de 
industrie locală din Arad, 
Deta, Făget, Lipova, Sîn- 
nicolaul-Mare și altele.
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Anul XVII, seria II nr. 3901 4 PAGINI - 20 BANI Joi 30 noiembrie 1961

panoulColectivul de muncă al Fabricii de zahăr din Sascut a obținut succese importante în îndeplinirea și depășirea sar. cinilor de producție pe anul 1961.Printr-o mal bună folosire a utilajului, în actuala campanie de fabricație, muncitorii fabricii au reușit să sporească productivitatea muncii cu 8 la sută, realizînd în același timp o simțitoare reducere a prețului de cost: angajamentul anual de economii a fost depășit cu 1.914.000 lei.

Fruntași ! Un titlu de cinste care se cuvine celor mai harnici și mai buni muncitori. De data aceasta el a fost atribuit întregului colectiv de muncă de la Uzina de reparații din Botoșani, care a reușit ca la data de 22 noiembrie să aniverseze sosirea noului an. Acest eveniment însemnat din viața uzinei a fost pregătit cu minuțiozitate zi de zi. Acum, cînd calendarul mai numără încă multe file pînă la șfîrșitul anului, colectivul acestei uzine se poate mîndri cu planul producției-marfă îndeplinit în proporție de

dea de deȘi la

• Cu 37 de zile înainte 
de termen a fost îndeplinit 
planul anual de producție 
la întreprinderea „Colo- 
romu-Codlea. Indicele pro
ductivității muncii pe cap 
de salariat a fost depășit 
cu 7,9 la sută, s-au eco
nomisit în 10 luni 1.190-000 
lei și s-au creat 32 sorti
mente noi de coioranți și 
intermediari față de 16 cit 
prevedea planul.

fruntașilor100,9 la sută. La reparații motoare și tractoare, în unități convenționale, planul fost realizat în proporție 109,8 la sută, iar la piese schimb pentru tractoare mașini agricole de 147,3 sută.Lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de producție a fost strîns legată de lupta pentru continua reducere a prețului de cost. Și pe această linie s-au obținut succese însemnate : s-au realizat peste plan 381.000 lei economii (angajament 300.000) și 176.000 lei beneficii (angajament 144.000).

• De la 20 noiembrie co
lectivul de muncă de la 
I.E-R. Medgidia lucrează 
în contul anului 1962- El a 
realizat peste plan 314.000 
lei economii. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de 
la întreprinderea economi
că raională „1 Mai“ din 
Măcin, regiunea Dobrogea, 
au îndeplinit de asemenea 
planul anual-

• întreprinderea poli
grafică din Iași a realizat 
planul anual de producție 
în proporție de 100,3 la 
sută. La producția globală 
s-a obținut un 
100,1 la sută-

indice de

Depoului 
remorcat 
planului

• Ceferiștii 
Tr. Severin au 
peste prevederile 
anual 70 de trenuri cu 
tonaj sporit.

a unui

P. TRAIAN

Festivalul filmului pentru sate

tinărul 
arătata

semințele 
există 

proteice

cum ne-a 
academi- 

Eugen Ma-

Interesantă descoperire 
tînăr cercetător

După 
declarat 
danul 
covschi, director al 
Institutului de Bio
chimie al Acade
miei R.P.R., tinărul 
cercetător Victor 
Gheție a făcut re
cent o interesantă 
descoperire științi
fică în legătură cu 
trioproteidele.

Pe baza unor în
delungate studii de

laborator, 
cercetător 
că în 
plantelor 
fracțiuni 
care precipită prin 
scăderea temperatu
rii mediului încon
jurător.

Această descope
rire are o deosebită 
importanță pentru 
înțelegerea procese
lor biochimice care 
au loc în semințe

în timpul germină
rii la temperaturi 
scăzute. Practic se 
va putea ca această 
descoperire să fie 
importantă pentru 
scurtarea perioadei 
de vegetație a unor 
plante și deci pen
tru obținerea mai 
rapidă a unor pro
duse agricole.

La „Steagul roșu* - Brașov70.000.000
La o/elăria Uzine

lor de autocamioane 
„Steagul Roșu" din 
Brașov s-a introdus re
cent în producție o 
inovație care rezolvă 
problema obținerii 
pulberei din aluminiu 
utilizată in amestecul 
de turnare. Aplicarea 
inovației contribuie la 
extinderea unor me
tode moderne de tur-

lei economii prin inovații Elevi ai Școlii profesionale agricole din Fierbinți la o oră de practică.Foto : GR. PREPELIȚA

Intre 1 decembrie 1961 și 28 februarie 1962 se va desfășura ta întreaga țară Festivalul filmului pentru sate.Acțiune culturală de masă, devenită tradițională, Festivalul va constitui un prilej de îmbogățire a cunoștințelor de cultură generală ale oamenilor muncii de la sate, de răs- pîndire a metodelor agrozootehnice înaintate.în perioada Festivalului vor fi prezentate. în peste 13.000 de localități, aproximativ 300 de filme artistice educative și 280 de filme documentare cu caracter social-politic, agrozootehnic, filme de știință popularizată, jurnale de actualități — toate ta premieră pentru localitățile respective. în repertoriu figurează produc-

tii ale cinematografiei romî- nești, sovietice și ale celorlalte țări socialiste, precum și realizări ale cineaștilor din alte țări. în localitățile care tacă nu au cinematografe proprii, acțiunea se va desfășura cu ajutorul caravanelor.Numeroase alte manifestări culturale întregesc această acțiune : conferințe și discuții pe marginea filmelor prezentate etc. Pentru copiii și tineretul de la sate se vor organiza spectacole speciale, cu filme de desene animate, documentare sau artistice, adecvate.

Constructorii
elevii școlii

Tînăia ingineră Rus Rozalia de la Fabrica „Sinteza" din Oradea supraveghează cu multă atenție și migală acțiunea razelor infraroșii asupra unor compuși chimici.
Foto : I. CUCU

Au economisit 
importante cantitafi 

de metal
și îmbu- 
fabricație 

metalur- 
din Safu 

Mare au economisif în acest an 
însemnate cantități de metal. 
Greutatea troliilor de mină, de 
exemplu, a fost redusă cu peste 
180 kg. Prin extinderea turnării 
centrifugale a pieselor de la ven
tilatoarele pneumatice, consumul 
de mefal a fost redus la fiecare 
produs, în medie cu 8 la sută.

în total, 
metalurgice ți constructoare 
mașini din regiunea 
au economisit în acest an 
pe 1500 tone de metal, 
miile peste plan, obținute 
ceasta cale și prin alte 
tehnico-organizatorice de 
întreprinderile metalurgice 
structoare de mașini din regiune, 
însumează aproape 5.500.000 lei.

(Agerpres)

Tn urma reproieclării 
nătățirii tehnologiei de 
a unor utilaje miniere, 
giștii Uzinelor „Unio“

colectivele uzinelor 
de 

Maramureș 
aproa- 
Econo- 
pe a- 
măsuri 

către 
și con-

nare, asigură reduce
rea cu 130 kg a con
sumului de mefal li
chid pe tona de piese 
și îmbunătățește sim
țitor calitatea pieselor 
turnate.

Potrivit calculelor, 
inovațiile introduse in 
procesul de producție 
la Uzinele de autoca
mioane „Steagul ro
șu" — peste 1400 —

au adus întreprinderii 
economii în valoare 
de 10 milioane Iei. 
Totodată ele au con
tribuit la reducerea 
consumului de metal 
cu peste 500 kg pe 
autocamion, la spori
rea productivității 
muncii și la reduce
rea prețului de cost 
al autovehiculelor.(Agenpres)

Despre zestre, case noi
și o statistică grăitoare

Au livrat întreaga 
cantitate 

de floarea-soarelui 
contractată

n tren îmi spu
neam : „Am mai 
fost aici la Ștefan 
Vodă acum doi 
sau trei ani. Ca să 
ajung la construc

țiile gospodăriei colective tre
buie să trec peste calea ferată 
și să străbat peste timp un 
drum de cîteva sute de metri. 
Ce le-o fi venit să le așeze 
în plin timp, departe de sat ?

Iată însă că trenul a oprit 
în mica haltă la marginea 
Bărăganului și, așa cum știam, 
am apucat drumul spre con
strucțiile gospodăriei colective. 
Numai că drumul acesta nu 
mai trecea prin timp ci prin
tre case noi. Firește, topogra
fia locului nu s-a schimbat. 
Construcțiile zootehnice au ră
mas la lacul lor. Satul a făcut 
o deplasare. Mai bine zis a 
apărut o ramură tînără și vi
guroasă în copacul vîrstnic și 
vînjos al satului.

Deci un „cartier" nou, o 
nouă așezare. Casele sînt toate 
noi. De aceea și satul în între
gime are un aer proaspăt. 
Străzile așezata paralel sînt

croite larg, cu mult spațiu, ca 
viitoare bulevarde. E adevărat 
că deocamdată sînt scurte 
aceste „bulevarde" dar așa 
cum pornesc ele spre depăr
tări îți este sugerată lungimea 
și măreția lor viitoare. Gar
duri noi străjuiesc de o parte și de alta străzile. De după 
gardurile scunde, mai mult 
simbolice, te îmbie o mireasmă 
dulce de toamnă. Flori de tu- 
fănică, crizanteme, dalii, dumi- 
trițe își scot până în stradă 
capetele îmbujorate de mân
drie. Vezi bine, ele sînt aici 
podoabe la casă nouă ca să 
aibă omul confirmarea deplină 
că trăiește frumos, în bună
stare și liniște. Ele îți vorbesc și despre sufletul iubitor și 
gingaș al fetelor devenite de 
un an sau doi neveste și mu
tate aici la casă nouă.

Casele sînt mai curînd niște 
vile cochete. Arhitectura lor 
modernă, cu coloane subțiri și 
înalte, cu ornamentații dis
crete, cu un colorit subtil este 
ceea ce a creat mai frumos 
fantezia și bunul gust al țăra
nului colectivist.

Pentru ca el să se poată con-

centra asupra creării unor 
asemenea frumuseți, pentru ca 
el să aibă puterea economică 
pe care i-o cere o asemenea 
treabă, a trebuit să existe gos
podăria colectivă. Gîndurile, 
iscusința, însușirile lui de ar
tist nu se mai irosesc într-un 
zbucium surd, într-o goană 
după un petec de pământ fără 
care el ar fi murit de foame. 
Eliberat fiind de acest canon 
omul satului s-a descoperit pe 
sine așa cum trebuie el să fie. 
Și atunci a pus mîna pe unelte. 
Cu unele muncește pe pămîn
tul unit, alături de ceilalți co
lectiviști și sporește marea 
avere obștească. Acesta este 
țelul cel mai important, înțeles 

, de el pe deplin, pentru că din 
această avere obștească, din 
această gospodărie socialistă 
ies la iveală mult mai multe și mai frumoase bogății pentru 
viața lui personală.

Cu celelalte unelte, cu tesla, 
cu mistria, cu acul, cu războ
iul de țesut, cu ghergheful, cu 
fluierul el își potrivește fru
museți pentru viața lui. Mă 
rog, acum poate și trebuie 
să trăiască frumos.

Dar să revenim.

Marea curiozitate care mă 
roade în clipele acestea este 
să aflu cîte ceva despre locu
itorii acestui cartier nou al 
satului. Primul amănunt pe 
care-l aflu este că partea 
aceasta a satului apărută 
acum în ultimii trei ani este 
populată aproape în întregime 
de tinere familii de colectiviști. 
Adică: gospodăria colectivă 
dă o anumită suprafață de pă- 
mînt celor care se căsătoresc 
și vor să-și construiască o 
casă. Pămîntul ales pentru asta 
a fost timpul (vatra de sat) 
pe care l-am văzut eu în urmă 
cu trei ani aici. De atunci și 
pînă acum mulți tineri s-au 
însurat și și-au făcut casă. 
Iată ce date ne oferă tovară
șul Oprea Gheorghe, președin
tele gospodăriei colective: case 
noi construite de colectiviști: 
în 1958 - 35 ; în 1959 - 72; în 
1960 - 91 ; în 1961 - 141; total 
339. Vedeți, numărul caselor 
este în creștere de la un an la 
altul. Această creștere nu este 
deloc un fapt întîmplător. Mai

Unitățile agricole socialiste din regiunile București, Do- brogea, Galați și Argeș au livrat întreaga cantitate de floarea-soarelui contractată în acest an. în celelalte regiuni preluarea recoltei continuă.Recolta de floarea-soarelui din acest an a fost calitativ superioară celei de anul trecut. Acesta este rezultatul extinderii în cultură în sectorul agricol socialist a soiurilor celor mai productive și executării lucrărilor agricole în condiții agrotehnice superioare. Anul acesta 85 la sută din terenurile destinate culturii de floarea-soarelui au fost însămînțate cu sămînță din soiul Vniimk — 8931, mai productiv și cu conținut mai bogat în ulei decît cele folosite în anii anteriori.(Agerpres)

La Timișoara a fost daf în fo
losință un nou cămin pentru ele
vii școlii profesionale de construc
ții din localitate. Acest cămin, cu 
o capacitate de 360 de locuri, a 
fost construit de înșiși elevii șco
lii, sub îndrumarea unor maiștri 
și profesori, în cadrul activității 
lor practice.

Odată cu noul cămin au fost 
terminate și lucrările de construc
ție și reamenajare a cantinei șco
lare, a cărei capacitate a sporit 
astfel cu 280 de locuri.

Curs de specializare 
în spectroscopie

Ieri după-amiază s-a deschis 
în Capitală cursul de specializare 
în spectroscopie, organizat de 
Comisia de spectroscopie a Aca
demiei R. P. Romîne în colabo
rare cu Consiliul Central A.S.I.T. 
Cursul este destinat cadrelor teh
nice cu studii universitara din 
unitățile productive și din insti
tutele de cercetări departamen
tale.

Asamblatoarea Lungu Aurica de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad este fruntașă la locul de muncă. Ea nic norma de12 la depășește zil- producție cu sută

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a 3-a)

Comitetul pentru
fabricarea... optimismului

pre-S.U.A. ultimele

Trei din zecile de case ale colectiviștilor din comuna Șieian Vodă. Ele au după cum vedeți o arhitectonică diferită și deosebit de frumoasă
O nouă motonavăGALAȚI (de la corespondentul nostru). — Recent constructorii de nave de la Șantierul Naval Galați au lansat la apă cea de a noua motonavă construită în acest an. Caracterul avîntat pe care l-a căpătat întrecerea socialistă și entuziasmul cu constructorii de nave țeni lucrează a făcut ca de fabricație al celeinoua navă lansată la apă să fi« scurtat cu 35 zile.

care gălă- ciclul de a

a Washington a luat ființă un nou comitet prezidențial. Inițiativa a aparținut ședintelui care, într-una dinsale declarații date publicității de Casa Albă, s-a arătat deosebit de îngrijorat de ceea ce a numit „situația grea a aproape un milion de tineri americani, care nu învață în școli și nici nu au de lucru”. Așadar, cu că președintele nu a amănunte, înțelegem că este vorba de cei peste 800.000 de șomeri americani în vîrstă pînă la 20 de ani care, după cum a scris recent revista „U. S. News and World „hoinăresc fără rost și nu văd nici perspective de viitor". Tocmai pentru a insufla „optimism” acestor tineri și, dacă se poate, printre picături, să le dea șl ceva slujbe, pe una din clădirile capitalei americane a apărut nu de mult firma: „Comitetul prezidențial pentru problemele profesiunilor tineretului”.Nimic de zis. Nimeni în S.U.A. șl, în primul rînd, nici unul dintre cei peste 800.000 de tineri șomeri, nu ar avea ceva de obiectat împotriva înființării aoestui Bineînțeles dacă activitatea sa ar putea av»a într.adevăr

toate intrat în

ceva roade. Este Insă greu de văzut cum membrii comitetului își vor putea duce lă îndeplinire sarcinile prezidențiale dacă înșiși membrii... guvernului american nu văd o ieșire din impas. Să vedem de pildă ce spune d-1 Arthur Goldberg, ministrul Muncii, omul însărcinat cu misiunea, de fel plăcută, ca cel puțin o- dată Ia trei luni, să aducă la cunoștința națiunii numărul șomerilor americani, a căror cifră se încăpățînează să nu scadă sub 4.000.000.

printre alții, și membrii comitetului „pentru problemele profesiunilor tineretului”.D-1 Goldberg a creat și o a doua problemă, nu mai puțin complicată. „în primăvara anului 1962 — a arătat d-sa — pentru a putea fl a- sigurată folosirea deplină a întregii forțe de muncă din S.U.A. trebuie create încă... 10.500.000 posturi noi”. Gravitatea acestei constatări poate fi apreciată dacă se ține seama că în timp de cinci ani — ‘
Soarta tînărului muncitor 

în capitalism
Report", nici un un fel de

comitet.

Luînd ouvîntul la Washington cu prilejul unei conferințe de presă, d-1 Goldberg s-a apucat să facă socoteli, ba am putea spune că a încercat să formuleze de... matematică, aprilie 1962 — a pe piața muncii vor intra 1.300.000 perechi noi de mîini de lucru. în a- ceeași lună, ca urmare a progresului tehnic, numărul locurilor de muncă existent» prezent1.800.000. Se pune Întrebarea: cum va putea scad» în aceste condiții numărul șomerilor ?“. Cei car» au primit sarcina să răspundă, sînt

problem» „în luna spus el — din S.U.A.
în 

se va reduc» cu

între anii 1955—1960 — în S.U.A. au fost create în total 3.500.000 posturi noi de muncă.s-ar putea atunci ca în numai cîteva luni, să se poată ajunge la întreitul i cifre î Nu poate trezi compasiune situația i a milioanelor de ti-
Cum

acestei decît tragică neri americani care în prezent șomează și cărora viitorul nu le prevestește nimic bun în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă.Dar comitetul prezidențial însărcinat cu instalarea de ...curaj tinerilor americani care trăiesc o viață grea, precum și cumplita tragedie do a nu.și putea pune în a- plicare capacitățile ni forțele lor creatoare, el are de făcut față și altor bătăi de
I. RETEGAN

(Continuare în pag. a 4-a)



ezbăterea concretă a muncii desfășurate de tineret, sub conducerea organizațiilor d e partid, generalizarea experienței pozitive și criticarea ascuțită a lipsurilor — acestea au fost, pe scurt, caracteristicile conferinței organizației raionale U.T.M. Zimnicea, regiunea București. Darea de seamă și participanții la .discuții au exprimat convingător faptul că utemiștii, tineretul din raion și-au însușit sarcinile stabilite de plenară din octombrie 1961 a C.C. al U.T.M., și luptă cu ho- tărîre pentru îndeplinirea lor.Participarea tinerilor colectiviști la lupta pentru recolte bogate, pentru creșterea rodniciei «Kiiîntuiai a fost una din problemele care au reținut în mod deosebit atenția delegați- lor. Așa cum s-a subliniat în conferință, în raion sînt create condiții bune pentru ca în a- nul 1962 producția la hectar a principalelor culturi — în primul rînd a cerealelor — să cunoască o creștere considera- .bilă. Urmînd îndemnul partidului, gospodăriile de stat , Șl :, gospodăriile colective din rșîon au hotărît să obți- ;na, de pe suprafețe însemnate, clip 5.000 kg porumb-boabe ■ hectar, în condiții de neiri- gtjre. Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile thT.M. din numeroase gospo- ■"£ dării ' colectiveale raionului • r. Zimnicea, ținînd seama de posibilitățile și . -forțele lor, au cerut consiliilor de conducere ^le G.A.C. să încredințeze tineretului anumite suprafețe de teren pentru a le cultiva cu porumb, în scopul obținerii a 5.000 kg boabe la hectar.în legătură cu aceasta, în conferință a avut loc un interesant schimb de experiență. Mulți dintre delegații care au luat cuvîntul s-au referit la felul cum vor munci tinerii pe loturile de porumb pentru a obține 5.000 kg boabe la hectar. De pildă, tinerii din cele trei gospodării colective din orașul Zimnicea și-au asumat răspunderea pentru o suprafață de 175 hectare de porumb.Sintetizînd propunerile făcute de participanții la discuții, hotărîrea conferinței a obligat ~ noul comitet raional U.T.M. să îndrume organizațiile U.T.M. din' G.A.C. pentru ca fiecare să-și ia răspunderea de a obține, pe anumite suprafețe, cîte 5000 kg porumb- boabe ia hectar și să le ajute Să-fși stabilească în acest scop măsuri pe care să le îndeplinească necondiționat. Hotărîrea conferinței arată că tre- W , intensificate acțiunile pentru transportul îngrășămintelor naturale la cîmp, deoarece aceasta, este o măsură . indispensabilă,, pentru obținerea de recolte mari, o lucrare care trebuie făcută a- cuțn, în aceste zile, fără nici o înțîrziere. De altfel, tinerii din rafon au cărat deja la cîmp în această toamnă 43.000 tone îngrășăminte naturale.

noul comitet raional U.T.M. să asigure generalizarea rienței echipelor de fruntașe, organizînd consfătuiri, schimburi de experiență, vizite reciproce etc.Așa cum pe bună dreptate a apreciat experiența pozitivă a echipelor de tineret din brigăzile de cîmp, tot pe bună dreptate conferința a criticat cu asprime slaba preocupare a fostului comitet raional U.T.M. față de mobilizarea tinerilor la creșterea animalelor. Pornind de la necesitatea ca tot mai mulți tineri să devină îngrijitori de animale, conferința a stabilit ca prin discuții în adunările generale U.T.M., prin conferințe, programe ale brigăzilor artistice de agitație etc. să se cultive dragostea tinerilor față de meseria de îngrijitor de animale, iar cei mai pricepuți tineri să fie recomandați spre a munci în sectorul zootehnic, astfel ca în cursul anului viitor un număr de 395 tineri să devină îngrijitori de animale.Asigurarea furajelor și a- dăposturilor pentru animale sînt alte două laturi în care munca și inițiativa tinerilor se pot manifesta din plin. în anul 1961 tinerii din raion au însi- lozat o cantitate însemnată de furaje, au curățat de mărăcini peste 4000 hectare izlaz și au participat la ridicarea unui număr de 115 grajduri de vite,

expe- tineret Florea Burtan,Ulmuleț.S.M.T.-ul pentru școala de calificare din stațiune și pentru școlile profesionale de mecanici agricoli. N-ar fi bine ca acești tineri să fie propuși, recomandați de organizațiile U.T.M. în urma unor discuții în adunările generale ? Desigur ! — a fost răspunsul unanim. Mal mult încă: așa cum a stabilit plenara din octombrie a C.C. al U.T.M., organizațiile U.T.M. din G.A.C. să propună pe cei mai buni dintre absolvenții școlilor de 7 ani să meargă la școli profesionale agricole, pentru a se asigura, și pe această cale, cadre pentru gospodăriile colective.Cu multă atenție și simț de răspundere au discutat delegații la conferință problemele cunoașterii de către tineret a politicii partidului de desăvîr- Șire a construcției socialiste, problemele muncii politico-educative desfășurate de organizațiile U.T.M. în rîndurile utemiștilor și tinerilor. în numele utemiștilor din raion, conferința a adus mulțumiri comitetului raional de partid pentru ajutorul dat și în această privință, prin trimiterea ca propagandiști la cercurile de învățămînt politic U.T.M. a unui număr însemnat de membri și candidați de partid.Conferința a cerut noului
Conferința
A > - Â —-

, de la S.M.T. în fiecare an, recrutează tineri ria colectivă" etc. Conferința a arătat că este necesar ca adunările generale să ia în discuție și organizarea timpului liber al tineretului, folosirea în întregime a posibilităților existente pentru atragerea tuturor tinerilor la activitatea cultural-sportivă. Convocate cu regularitate și luînd în dezbatere probleme interesante și instructive, a- dunările generale vor deveni tot mai mult o școală de educație comunistă a tineretului.

orgamzației raionale U. T. M 
ZsBiinEcea

n strînsă legătură cu obținerea a 5.000 kg de porumb - boabe la hectar conferința a dezbătut muncaorganizațiilor U.T.M. din G.A.C. cu echipele de tineret. Re j baza faptejor concrete, darea de seamă și partici- panții la discuții au subliniat importanța echipelor de tineret pentru întărirea disciplinei în muncă și creșterea a- portului tineretului la obținerea unor recolte bogate. Organizațiile U.T.M. din gospodăriile colective dispun de o ex- ,periență interesantă, pe baza activității celor 53 echipe de .^neretcgre au luat,, ființă !®îqă? acum în. raion. Dumitru Ciobanu,. secretarul comitetului comunal U.T.M. Cervenia, a vorbit despre munca echipei de tineret condusă de Ion Cimpoieru. Tinerii din această echipă au depășit planul la “grîu ’cu 200 kg la hectar, la porumb cu 400 kg la hectar, la sfecla de zahăr cu 2600 kg la hectar etc. Echipa a fost organizată pe baza hotărîrii a- dunării generale a organizației U.T.M. și confirmată de către consiliul de conducere al G.A.C. în timpul anului, echipa; a ținut deseori consfătuiri, despre activitatea ei s-a discutat în adunarea generală a organizației U.T.M. Astfel, a c.rgscut simțul de răspundere al membrilor echipei față de executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor, ceea ce le-a adus de altfel și titlul de echipă fruntașă pe gospodărie.Luînd în considerare experiența bună existentă, conferința a hotărît ca organizațiile U.T:M. din G.A.C., cerînd sfatul și sprijinul organizațiilor de partid și consiliilor de conducere, să mai organizeze încă 98 echipe de tineret. De asemenea, • conferința a obligat

53 maternități de scroafe etc. Conferința a subliniat faptul că toate acestea au fost făcute prin munca celor 130 brigăzi utemiste de muncă patriotică în care sînt cuprinși peste 2500 tineri. Avînd în vedere rezultatele bune obținute pe această cale în educarea tinerilor, în dezvoltarea conștiinței lor socialiste, conferința a hotărît ca noul comitet raional U.T.M. să muncească pentru lărgirea acțiunilor de muncă patriotică, să atragă mereu mai mulți tineri la aceste acțiuni, astfel ca în 1962 în raion să existe peste 200 brigăzi utemiste de muncă patriotică, în care să fie cuprinși 6500 tineri ; iar principalele obiective ale muncii patriotice să fie : curățirea și întreținerea unei suprafețe de 3.260 hectare izlaz, însilozarea a 62.000 tone furaje, participarea la construcția unui humăr de 103 grajduri, saivane etc.Darea de seamă și partici- panții la discuții au scos puternic în evidență datoria tinerilor colectiviști de a învăța; de a-și contenit nivelul cunoștințelor de agrotehnică „In fața noastră stau sarcini tot mai mari — spunea Nico- lae Badea, delegat de Ia Piatra. Nu putem să obținem 5.000 kg porumb-boabe la hectar, nici grîu măi mijit, nici recolte mai mari la toate celelalte culturi, dacă nu învățăm. Fără învățătură nu poate fi vorba nici de sporirea producției în zootehnie".In cuvîntul ei, delegata Elena Crețu a arătat cum muncesc organizațiile U.T.M. din comuna Lisa tinerilor la grozootehnic. problemă s-a nările generale U.T.M. de dări de seamă și alegeri. încă de atunci, cînd li s-a explicat utemiștilor însemnătatea cursurilor agrozootehnice și sarcina pe care o au de a învăța, cei mai mulți dintre ei au fost dornici să participe la aceste cursuri. însă cum nu puteau fi cuprinși cu toții, comitetele organizațiilor de bază și comitetul comunal U.T.M. au recomandat conducerii gospodăriilor pe acei utemiști și tineri care au de-acum mai multe cunoștințe și, pe această bază, își pot însuși mai temeinic lecțiile predate la cursuri. Ceilalți utemiști și tineri vor fi mobilizați să participe la ciclul de conferințe organizat la căminul cultural, unde ingineri, tehnicieni, profesori vor vorbi despre metodele științifice de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor.Conferința a hotărît ca, pe întregul raion, 550 tineri colectiviști să fie recomandați pentru a urma cursurile a- grozootehnice. Comitetul raional U.T.M. șl adunările generale ale organizațiilor de bază vor dezbate periodic felul cum frecventează tinerii cursanți, cum își însușesc și cum aplică în practică cele predate la cursuri și vor da a- jutor imediat acolo unde se simte nevoia.Delegații la conferință au primit cu mult Interes o propunere făcută de inginerul

comitet raional U.T.M. să-și îndrepte atenția spre asigurarea unui conținut tot mai bogat lecțiilor și seminariilor la învățămîntul politic, mai strîns legat de viața ’ și munca tinerilor cursanți, de problemele gospodăriilor colective în care aceștia lucrează.

ridica ne-și zootehnie.

pentru atragerea învățămîntul a- Despre această discutat în adu-

-au purtat discuții interesante și instructive cu privire la rolul informărilor politice. S-a arătat că,pentru a contribui la creșterea nivelului politic al utemiștilor, informările politice să fie întocmite de tinerii cei mai pricepuți și, înainte de a fi expuse, să fie văzute de biroul organizației de partid. De asemenea, este necesar să fie extinsă experiența bună a acelor organizații U.T.M. care folosesc și alte prilejuri pentru a organiza informări politice, în afara adunărilor generale, ori de cîte ori tinerii sînt reuniți, cu diferite prilejuri, cum ar fi în pauzele din timpul lucrului,., înaintea spectacolelor sau filmelor de la căminul cultural etc.în conferință s-a arătat că rezultatele bune obținute de diferite organizații U.T.M. ca cele din Piatra, Lisa, Cervenia, Suhaia etc. se datoresc și faptului că aici adunările generale s-au ținut cu regularitate, comitetele organizațiilor de bază au pus în discuția utemiștilor probleme interesante, educative, legate de viața și munca lor de fiecare zi. A fost criticată cu asprime practica comitetelor unor organizații de bază U.T.M. care „nu găsesc" alte probleme de discutat în adunarea generală decît planul de muncă și primirea de noi membri în U.T.M. Perspectivele de dezvoltare ale gospodăriei colective și sarcinile tineretului în legătură cu ele, participarea la muncă în gospodăria colectivă, activitatea echipelor de tineret din brigăzile de cîmp sau a tinerilor îngrijitori de animale — iată doar cîteva teme a căror dezbatere îi poate ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine politica partidului de consolidare continuă a gospodăriilor colective, precum și sarcinile concrete care le revin. Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. pot aduce în discuția adunărilor generale asemenea teme educative ca : „Realizările poporului nostru, sub conducerea partidului, în diferite domenii de activitate" ; „Ce înseamnă să-ți iubești gospodă-

n privința muncii culturale a tineretului, conferința a hotărît noul comitet ionai U.T.M.generalizeze experiența acelor comitete comunale U.T.M. care, în colaborare cu conducerea căminelor culturale, tind să facă din fiecare tînăr un participant activ la munca culturală, nu numai un spectator. O asemenea experiență a fost relatată de delegatul Ganea Gănescu, directorul căminului cultural din comuna Piatra. Căminul cultural și organizațiile U.T.M. au creat în cele trei gospodării colective de aici brigăzi artistice de agitație, echipe de dansuri, teatru, cor, care cuprind numeroși tineri. în afară de aceasta, tinerii sînt atrași să participe activ la serile de întrebări și răspunsuri, la serile de calcul care se organizează cu regularitate pe marginea unor probleme ridicate de munca în gospodăria colectivă. Alți tineri sînt ajutați să întocmească și să prezinte recenzii la cărțile pe care le citesc în cadrul concursului „Iubiți cartea", să ia cuvîntul la simpozioane, să dezbată în colectiv anumite articole din presă. Organizațiile U.T.M. din Piatra luptă ca să devină sufletul activității culturale, în primul rînd străduindu-se să găsească pentru fiecare tînăr forma cea mai potrivită în care acesta să activeze cu adevărat.O experiență asemănătoare au și organizațiile U.T.M. din Conțești, Bujoru, Smîrdioasa și altele. Conferința a scos în evidență preocuparea tot mai mare pentru educarea mate- rialist-științifică a tinerilor, pentru combaterea superstițiilor. La cercurile naturaliști s-au ținut expuneri numeroase despre originea vieții pe pămînt, originea și evoluția omului, ce sînt fenomenele naturale și care este cauza lor, despre primele zboruri ale omului în Cosmos etc. Dar cele 15 cercuri ale naturaliștilor cu 546 de participant sînt insuficiente, de aceea conferința a însărcinat noul comitet raional U.T.M. să lărgească tot mai mult și această formă de activitate cultural-educativă, atît de folositoare pentru tineret.Desigur — au arătat participant: la conferință — în centrul atenției trebuie să se afle în permanență conținutul muncii culturale de masă. Scopul acestor activități este de a dezvolta dragostea și atașamentul tinerilor față de gospodăria colectivă, de a ține în permanență treaz interesul lor față de dezvoltarea și întărirea gospodăriei. Numai dacă fiecare formă folosită răspunde acestui scop, munca culturală își îndeplinește
★onferința zației Zimnicea a U.T.M.o hartă a muncii tineretului fiecare co- gospo-

Printre® bună organizare
a muncii

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din, secția la-, minorul de 800 mm din Combinalul Siderurgic Hunedoara; sub permanenta îndrumare a organizației de partid, a obținut rezultate frumoase în realizarea de semnate în numai din acest noriștii, ajustorii precum și
noi și în- economii. zece luni an lami- fochiștii,

ceilalți muncitori ai secției, tineri și vîrstnici, au reușit să realizeze economii în valoare de 1,063.311 lei. Aceste economii se dato- resc muncii plină de conștiinciozitate a colectivului secției laminorul de 800 mm care în a- cest an a reușit să reducă coeficientul de rebuturi cu 11,33 la sută sub cifra admisă, să mărească cu 41,14 la sută

indicele de utilizare a agregatelor să reducă continuu consumul specific de metal. La obținerea acestor rezultate se evidențiază în mod deosebit schimbul condus de ing. Ho- su Mircea și tinerii muncitori Ilea Iordan, Rados Traian, David Vasile, Dra- gomir Ilie, Clitan Vasile și mulți alții.
PURȚUC MIHAI 

maistru laminorist

Un nou

Foto : GR. PREPELIȚA

In laboratorul Școlii
7 ani No. 1 din Balș, re

giunea Oltenia.

de exemplificare studiază concertul de al Corului fi-
într-un concert 19 ale unor compozi- viețuit în secolele (cel mai „modern"1creatorii

staționar

XVI-XVII. veselul de dragoste „Vino iar mea“ a lui Adam de primul trubadur care la cîntecul polifonic.

I. DONICĂ 
funcționar

interpretați este născut Filarmonicii a tălmăcit neasemuită a unei cristalizau vor sta

Departe de a avea un caracter strict muzeal, de a fi o simplă seară cări pentru cei istoria muzicii, muzică vechelarmonicii bucureștene a dăruit iubitorilor muzicii momente de reală bucurie artistică.Reunind piese laice tori ce au XIII-XVII dintreHeinrich Schutz la 1585), Corul „George Enescu" cu pasiune aceacomoară muzicală epoci în care se < marile cuceriri care la baza măreței arte muzicale a veacurilor XVIII—XIX.Cîntecul lui Pierre Guedron, un produs caracteristic al ar-

Zilele acestea pe lingă dis
pensarul din centrul muncito
resc Năvodari, regiunea Do- 
brogea s-a deschis un nou 
staționar cu o capacitate de 
30 de paturi. Staționarul Nă
vodari instalat într-o clădire

tinerilor

menirea.organi- raionalea reprezentat adevărată vie și preocupărilor din raion. Dinmună, din fiecare dărie colectivă, trimișii utemiștilor au desfășurat larg a- ceastă hartă, înscriind pe ea dragostea și recunoștința nemărginită față de partid, care i-a ajutat, pe ei și pe părinții lor, să-și croiască un nou drum în viață — drumul belșugului și bunăstării în gospodăria colectivă — și-i conduce cu mînă sigură pe acest drum. Seriozitatea și spiritul de răspundere cu care delegații au discutat și au luat ho- tărîri stau chezășie faptului că organizația raională U.T.M. Zimnicea este capabilă să răspundă cu cinste grijii partidului față de întregul tineret.B. CLATICI
DE LA

n călător care ar 
vrea să revadă doar 
după un an sau doi 
Constanța, ar coborî 
mai întîi din tren și 
ar da înconjur 

gări, admirîndu-i frumusețea 
bișnuită ți ar întreba apoi 
unde se ajunge la vechea < 
Entuziasmat de noua clădire, i 
vrea să vadă și vechiul loc 
gării. Și cineva l-ar îndruma de
sigur, să meargă pe jos, pe bu
levardul Republicii, pînă la ve
chea gară, ca să aibă prilejul să 
admire șirul de blocuri rroi con
struite în ultimii ani. „Vechiul 
loc" ar frebui însă căutat 
temelia construcțiilor noi. 
fața orașului se schimbă de la o 
lună la alta. Se întîmplă aici ade
vărate minuni: azi nu erau într-un 
loc decît niște gropi și peste 
două săpfămîni apare scheletul 
unui bloc de 11 etaje. Desigur 
„mirtunea" e înfăptuită de oa
meni, și cu ei vom începe repor
tajul.

Gheorghe Manoilă, Gheorghe 
Boboc și Petre Țăranu sînt trei 
prieteni nedespărțit! S-ău cunos
cut cu ani în urmă pe unul din

noii 
neo- 

pe 
gară, 
omul 

: al

sub 
Căci

șantierele orașului și 
rămas prieteni. Sînt 
lificați, au învățaf 
șantier. Cunoștințele 
nale s-au dezvoltat 
gînd din șantier în șantier, de la 
Mamaia la Gara nouă și în pre
zent pe șantierul de construcții 
nr. 1 din oraș, ei ău văzut și au 
învățat multe lucruri noi. De pildă 
aici, pe șantierul vechii 
blocurile de 11 etaje se 
struiesc după o metodă nouă, și 
anume meioda cofrajelor mobile. 
Metoda cere o calificare superioa
ră, deosebită, o mare atenție. Pe
tre Țăranu mi-a explicat cum se 
construiesc blocurile după aceas
tă metodă care înlocuiește vechile 
cofraje și schelele, economisind 
cantități uriașe de lemn și cuie, 
multă energie și forță de muncă 
și care, în special, scurtează foar
te mult durata de construire a 
scheletului' blocului. După a- 
ceastă niefodă scheletul blocului 
se înalță în numai 15—16 zile, 
în loc de cîteva luni.

— E un ritm teribil, grozav. 
Oamenii frec pe stradă azi și 
dacă mai frec peste două săptă-

de atunci au 
dulgheri ca- 
meseria pe 
lor profesio- 
mereu. Mer-

gări, 
con- 
• Și

tei șansoniștilor francezi din secolele cîntec < iubita Halle, trececîntecul pe patru voci „Fetițele toate dragi îmi sînt" al celebrului Orlando di Lasso, întreaga suită de prime audiții, au găsit în coriștii filarmonicii și în dirijorul D. D. Botez interpreți fideli care scuturînd colbul depus de veacuri peste aceste lucrări au dăruit iubitorilor muzicii crîmpeie dintr-o artă de multe ori pe nedrept uitată.Entuziasmul cu care publicul care a umplut pînă la refuz sala Ateneului a răsplătit arta coriștilor vădește din plin necesitatea repetării acestei interesante manifestări muzicale.
I. SA VA

filarmonicii,

nouă, dotat cu aparataț mo
dern și deservit de medici 
de specialitate oferă posibili
tatea locuitorilor bolnavi să-și 
refacă sănătatea fără a mal 
părăsi orașul.

Colinele însorite și apărate 
de furia viaturilor înconjoară 
din toate părțile comuna Ze
ieasca, raionul Vedea. Pînă 
în anii trecuți, pe aceste coli
ne se găseau pomi fructiferi 
din soiuri slabe și, pe deasu
pra, îmbătrîniți. Producția lor 
era foarte scăzută. Îndrumați 
de organizația de partid, co
lectiviștii au hotărît să dea o 
nouă înfățișare colinelor co
munei noastre, să le facă mai 
productive. Pomii existenți au 
început să dispară și în locul 
lor apar livezi cu pomi de 
înaltă productivitate. Organi
zația U.T.M. din gospodăria 
colectivă a mobilizat și mobi
lizează tineretul la toate lu
crările. Pînă astă vară au fost 
plantate 40 hectare cu livezi 
tinere. Recent s-au plantat 
încă 10.000 de pomi. In zilele 
acestea și primăvara viitoare 
se pregătesc noi suprafețe 
pentru a fi plantate. Toamna 
aceasta va lua ființă livada 
tineretului .Este vorba de 1.000 
de pomi care vor fi plantați 
de către tineri pe dealurile 
din preajma satului. Pină în 
prezent s-a curățat terenul, 
s-a făcut pichetatul, s-au săpat 
gropile. In zilele care urmea
ză vor fi plantați merii și nu 
cit. Utemiștii Elena Dumitraș- 
cu, Constantin Udroiu, Euge
nia Miulescu și mulți alții, 
sub supravegherea tehnicianu
lui pomicol Ion Duminică, par
ticipă permanent la aceste lu
crări și se străduiesc ca mun
ca făcută de ei să fie de ca
litate.

CORINA GEORGESCU și 
MIHAI PANAIT — Buzău.Muzeul de Istorie a Partidului Muncitoresc Romîn a fost deschis în octombrie 1954 și funcționează în clădirea din Șoseaua Kiselsff nr. 3 —București. Expoziția muzeului ocupă aripa stingă a clădirii.Prin documente, fotografii, obiecte, grafice etc., se redau aspecte ale mișcării socialiste oare au luat naștere în Romî- nia în a doua jumătate a secolului trecut, momentele principale ale luptei eroice a clasei muncitoare, sub conducerea încercată a Partidului Comunist din Romînia, împotriva exploatării capitaliste- moșierești, împotriva reacțiu- nii și fascismului, împotriva criminalului război antisovie- tic, pentru eliberarea patriei de sub .Țugui hitlerist. Exponatele oglindesc pregătirea de către Partidul Comunist Romînia de la 23 zarea și

tehnică de maiștri și cursurile școlii medii serale. Dacă te-ai hotărît pentru școala de maiștri, atunci este necesar să-ți întrerupi studiile medii pînă la absolvirea celei dintîi. Ori- cîtă bunăvoință și dragoste de învățătură ai avea, în mod practic nu vei reuși să urmezi în același timp cursurile a două școli fără ca să sufere calitatea sfătuim cursurile să înveți și hărnicie pentru a ieși maistru temeinic pregătit. Mai tîrziu vej avea încă destul timp să termini și cursurile școlii medii serale.

începutul anului școlar respectiv.

vic
in.

MARIN LUNGU
corespondent voluntar

învățăturii. Noi te deci să-ți continui la școala de maiștri, aici cu perseverență un
MARIUS IONAȘCU—Galați.

din a insurecției armate August 1944, mobili- conducerea maselor oartid la lupta pen-
mocrat popular, precum și participarea entuziastă a oamenilor muncii la opera măreață de construire a socialismului.E bine că v-ați propus să vizitați în excursia pe care o plănuiți s-o faceți la București, Muzeul de Istorie a Partidului Muncitoresc Romîn. Va fi o vizită plină de învățăminte care vă va rămîne a- dînc întipărită în memorie.

MARIN IRIMIA — Bîrlad.Firește că este foarte greu să urmezi concomitent școala

Școlile populare de artă funcționează în mai multe o- rașe ale țării. Ele sînt organizate pentru a veni în sprijinul artiștilor amatori. La a- ceste școli se pot înscrie tineri muncitori, tehnicieni, funcționari. Ele își încep activitatea odată cu anul școlar. Pentru a cunoaște condițiile de admitere, te sfătuim să treci pe la secretariatul școlii din Galați, care este deschis în fiecare după-amiază.

VALENTIN LUCA— Bucu
rești, OCTAVIAN BADESCU 
— Oradea.Termenul de înscriere pentru a participa la Expoziția mondială filatelică „Praga 1962“ expiră la 15 decembrie a. c. Pentru a veni în sprijinul expozanților care doresc să participe la această expoziție, Asociația filateliștilor din R. P. R. va procura și pune la dispoziție materialele necesare construirii colecțiilor (foi de' album speciale etc.). Un colectiv instituit de Asociația filateliștilor din R.P.R. stă la dispoziția filateliștilor pentru a da îndrumările necesare asupra felului cum trebuie întocmite colecțiile care vor fi prezentate la expoziție. Pentru cei din provincie, îndrumările se dau în scris, la cerere, prin filialele A.F.R.

marocec
XXn-’es

OTILIA POPESCU—Adjud.rv<i lîmc este..Congresul alP.C.U.S.- de pe fluviul Vciga; capacitatea sa este de 2.530.00 kW.
VIORICA POPESCU 

Curtea de Argeș.Cadrele didactice repartizate pentru prima oară în învăță- mînt beneficiază de un concediu de odihnă de două luni, ca și celelalte cadre didactice, chiar dacă nu au împlinit 11 lunț de muncă în anul școlar respectiv (1 septembrie—30 iunie) cu condiția să fi funcționat neîntrerupt de la

VASILE MIRONESCU — Caracal.Bucegii și zonele limitrofe— Diham, Gîrbova, Piatra Mare — oferă prin varietatea reliefului lor, numeroase posibilități pentru practicarea schiului de toate gradele. Menționăm astfel, pentru competi- țiuni: Valea cu Brazj (denumită Carp) ; porțiunea centrală

După lecțiile teoretice pe care le-au avut la cursul de calificare, tinerii din secția 
motor a Uzinelor „Steagul Roșu“ din Brașov ascultă explicațiile practice date de tehni

cianul Ernest Binder.

fin

ETAJUL 11
îmi dă mai de-

și la exteriorul 
se ridică odată 

care fini-

mîni ramîn uimiți în fața clădiri- 
lor. Și noi am fost uimiți la în
ceput. Pe urmă ne-arn obișnuit.

Și Petre Țăranu 
parte amănunte.

— La interiorul 
pereților cofrajele
cu oamenii, cu zidarii 
sează pereții, cu dulgherii care 
instalează geamurile și ușile, cu 
betoniștii, cu toate uneltele. To
tul se face din mers. Urcînd. Așa 
că fiecăruia din noi j se cere o 
mare îndemînare, i se cere să 
facă o treabă bună, de calitate. 
Dacă noi, dulgherii, n-am instala 
la timp un 
n-ar 
gur 
mai 
stau 
cest 
altfel, metoda ne-am însușit-o re
pede teoretic, dar mai greu ne-a 
fost s-o aplicăm practic.

Au urmat zile și nopți de lu
cru neîntrerupt, de probe, de 
„chibzuință și nădejde", cum spu
nea Gheorghe Manoilă. Ba în pe
rioada aceea mai și ploua. Or, 
după această metodă n-a voie să

geam, dacă zidarii 
termina de finisat un sin- 
perete, cofrajele acestea nu 
pot fi ridicate și betoniștii 
degeaba, se întrerupe tot a- 
angrenaj al construcției. De

întrerupi lucrul nici măcar cinci 
minute. Betonul trebuie să se su
prapună umed în perete, să se 
poată astfel închega. Dar odată 
ce constructorii s-au angajat la 
această treabă, trebuia să o ducă 
la capăt. Și cum ? Băieții s-au 
chemat între ei la întrecere : care 
instalează mai repede ușa, gea
mul. Intr-o zi cîștiga unul, într-al- 
ta altul. Seara, cînd se întîlneau 
în dormitor, discutau, se ambițio
nau și mai mult („Nu ne prindeți 
voi din urmă", le spuneau dulghe
rii betoniștilor) și treaba mergea.

— Fiecare cunoșteam rezultate
le celuilalt, spune Gheorghe Bo
boc, dar făceam pe neștiutorii și 
în felul acesta ne îndîrjeam în 
muncă și mai mult. Pînă într-o zi 
cînd toți am avut aceleași rezul
tate. A doua 
treia, a patra, 
început deci 
lași nivel".

Intr-adevăr,
de atunci zilnic la un nou etaj 
și sînt tn ritm cu betoniștii, cu 
zidarii, cu blocul care crește vă- 
zînd cu ochii. Cofrajele acestea, 
un fel de camere mici de scîn- 
dură căptușite eu tablă, se mon-

zi 
Și 

să

a fost la fel, a 
mereu apoi. Am 
lucrăm „la ace-

0 9 9

tează deasupra fundațiilor blocu
lui și apoi, cu ajutorul unor apa
rate de ridicare (vinciuri hidrau
lice) se înalță încet, pe măsură 
ce se toarnă pereții- blocului. Zi 
și noapte, blocul crește continuu 
cu 10 cm pe oră și la sfîrșitul ce
lor 15—16 zile, scheletul blocu
lui de 11 etaje este gafa.

Cînd au ajuns la etajul 4, peste 
oraș, în larg, se vedea marea.

—- De la etajul 8 se vede 
Mamaia, le-a spus Petre Țăranu. 
Se văd blocurile la care am lu- 
craf noi.

Probabil a citit oarecare nedu
merire în ochii celor doi prieteni 
ai săi, căci a continuat :

— M-am urcat înfr-o zi la blo
cul nr. 1 și am văzut Mamaia. Iar 
de la etajul 11 se vede Eforia. 
Și acolo se construiește.

Cei trei prieteni au tăcut o 
clipă și apoi au reluat treaba. 
Instalau ferestrele de la etajul 7 
al blocului nr. 4, Ferestrele prin 
care locătarii vor privi marea, 
Mamaia și Eforia...

A. I. ZAlNESCU

în trecut Valea lui 
a Văii Albe, pîrtia de sub poiana Tîrlelor-Bușteni ; Valea Cerbului, pe porțiunea dintre Vîrful Omul și căldările superioare ale văii.Schiul alpin poate fi practicat pe muntele Diham, sau pe platoul Bucegilor între Vîrful cu Dor-Piatra Arsă-Babele- Obîrșia sau Peștera ; pe itine- rariul Omul-Doamnele-Strun- ga-Peștera sau pe traseul de traversare din Valea lalomiței la Giuvala, spre munții Buc- șa-Dudele-Pietrele Albe-Fun- data.Pentru' începători, pîrtiile Dihamului și Clăbucetului, precum și traseele care conduc spre cabana Trei Brazi — cabana Secuilor (din apropierea Predealului) sînt cele mai indicate, ele caracterizîndu-se printr-un parcurs lipsit de ac- cidentație. ----- •-----
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Plecarea la Moscova 
a tovarășului 
Martin IsacTovarășul Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Română, a părăsit Capitala, ple- cînd spre Moscova pentru a participa la lucrările Comitetului Executiv al Federației Sindicale Mondiale în vederea pregătirii celui de-al V-Jea Congres sindical mondial.

--- ®---
Cu prilejul împlinirii 

a 100 de ani 
de la moartea 

lui N. A. Dobroliubov

Un angajament depășit
U.T.M. din 

s-au angajat 
în anul acesta

Organizațiile 
raionul Fetești 
să colecteze 
380 tone fier vechi. Pînă în 
prezent ele au realizat însă 
860 de tone fier vechi, depă- 
șindu-se cu mult angajamen
tele luate. In această largă 
acțiune patriotică s-au evi
dențiat organizațiile de bază 
U.T.M. de la S.M.T. Hagieni,

Je-

Curiozități
Zmaginafi-vă o curte în care 

sînt răspîndife fel de fel 
de bucăți de metal rugi

nite, piese de mașini scoase din 
uz, bare de fier virile în pămint 
care, socotite „la suprafață" 
cîntări dintr-un condei 
de tone.

E ceva curios î
Firește I
Curios mai este însă 

Imaginați-vă (și asta nu 
plă imaginație, e realitate) că un 
număr destui de mara de tineri 
n nbri ai comitetului U.T.M., fac 
zi -ic un fel de „slalom" printre 
rre'= e e aruncate, infrebindu-se:

— De ițuie să mai cofectăm 
■etate vechi î

■ cjr oz't-’e se pe’rece 
de ao-oaoe cn an la Ale1 erele 
.9 AÎa'- d-> Capelă.

*
onumeotul „aufomulțsmifu- 

lui“ trebuia să se ridice 
zilele trecute la întreprin

derea d» piese de schimb din 
Sinaia. Da, da! Automulțumitul e- 
xistă (responsabilul cu producția 
și calificarea în comiteful U.T.M.), 
care declară foarte des :

— Cu co eciarea fierului vech 
stăm bineL- riăm bine IȘtiți Insă, de ce nu s-a ridi
ca4 mon**nentu! î Pentru că " 
angajamentul pe pnmele 10 
privind colectarea ferului vechi 
lipsesc p'ră azi... 200 ce tone.

Bine măcar că există automuL 
țumitul._

M

i“ ar 
peste 70

și altceva, 
este o sim-

cm 
luni

La întreprinderea poligrafică 
Decembrie" din București 
afară în ploaie și vîr>f ° w 
plană complet degradată, 
din luna iulie comisia de ca- 
din întreprindere, constatînd

„13 
zace 
șină 
încă 
sare
gradul înalt de uzură fizică, a în
tocmit formei» pentru scoaterea 
din uz a acestei mașini și le-a 
trimis spre aprobare direcției in
dustriale din Ministerul Învățămîn- 
fului și Culturii, forul tutelar.

Tof el'*8 vrem» direcția res
pectivă întîrzie cu trimiterea for
melor respective, în acesf fel în
târziind trimiterea la I.C.M. a 
unei importante cantități de fier 
vechi.

Gazeta postului utemist de control din secția strungărie a Fabricii de țevi din Roman, prezintă un viu interes pentru tinerii din această secție.Foto : N. STELORIAN

Consiliul General A R.L.U.S. 
și Uniunea Scriitorilor din 
R. P. Romînă au organizat la 
Casa prieteniei romino-sovieti- 
ce o adunare publică consa
crată împlinirii a 100 de ani 
de la moartea marelui demo
crat revoluționar rus Nikolai 
Alexandrovici Dobroliubov.

A vorbit cu acest prilej 
Gh. Pușcaș, lector la Faculta
tea de filozofie. Au participat 
reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

G.A.C. Șocariciu, G.A.S. 
gălia, G.A.S. Bordușani.

Cu prilejul adunărilor 
nerale de dări de seamă 
alegeri, utemiștii s-au anga
jat să colecteze și să predea 
I.C.M. pînă la sfîrșitul anului 
însemnate cantități de fier 
vechi atît de necesar oțelării- 
lor patriei. Aceste angajamen
te creează premiza ca pînă la 
sfîrșitul anului, organizația 
raională U.T.M. să realizeze 
1.000 tone fier vechi colectate 
și predate statului.

ge- 
și

M. ANDREI

1.800 TONE„Săptămînă flerului vechi". Această acțiune inițiată de Comitetul orășenesc U.T.M. Craiova a mobilizat un număr mare de tineri la colectarea fierului vechi. In această săptămînă tinerii din cele 317 brigăzi utemiste de munca patriotică au colectat 148 tone de fier vechi.Anul acesta tineretul craio- vean a predat I.C.M.-ului pentru oțelăriile patriei 1.800 de tone fier vechi Rezultatele cele mai bune le-au obținut tinerii de la Uzinele .plectroputere"1. Ei au colectat și predat 980 tone de fier vechi.

R. S. Cehoslovacă - Scoția 4-2Astăzi pe stadionul

23 AugustProgresul București iutîinește Leixoes PortoAstăzi la ora 13,30 pe dicnul ..23 August" din Capitală echipele de fotbal Progresul București și Leixoes Porto se întâlnesc în meci retur pentru optimile de finală ale competiției „Cupa cupelor". Meciul se anunță foarte atractiv datorită mizei mare puse în joc : calificarea în sferturile de finală.Repriza a doua a întîlnirii Progresul-Leixoes va fi transmisă la radio, începînd in jurul orei 14,30, pe programul I.

sta-

Despre zestre, case noi 
și o statistică grăitoare

(Urmare din pag. l-a)

mult decît în alte privințe aici 
lucrurile au o cauză a lor fi
rească. Creșterea din an în an 
a numărului de case noi pa 
care și le-au construit colecti
viștii este strîns legată de creș
terea valorii zilei muncă, adică 
de sporirea din an în an a ve
niturilor pe care le împarte 
gospodăria colectivă pentru 
munca fiecărui colectivist. 
Pentru că iată : în 1958 ziua 
muncă avea valoarea de 22 lei 
(case construite 35), în 1959 
28 lei (case 72), în 1960—30 lei 
(case 91), în 1961—35 lei (case 
141). Dar ziua muncă nu crește 
de la sine, ea este determinată 
la rîndul ei de procesul esen
țial al dezvoltării gospodăriei 
colective, creșterea averii ob
ștești. Și iată în ce fel a cres
cut fondul de bază al gospo
dăriei colective : 1958—1.483.000 
lei; 1959 - 2.230.675 lei; 
1960 - 2.882.143 lei; 1961 - 
peste 3.500.000 lei.

Așadar iată cît de limpezi 
apar acum lucrurile. Crește 
averea obștească, crește valoa
rea zilei muncă — crește ni
velul de viață al colectiviști
lor, cresc posibilitățile lor de a-și înfrumuseța și îmbogăți 
viața.

Lucrurile au deci cauze pro
funde. Și oamenii de aici au 
înțeles mecanismul acestor lu
cruri de aceea 
pentru creșterea 
ștești.

Vasăzică 339 
construite în ultimii patru ani. 
O treime din numărul total al 
caselor din satul Ștefan Vodă. 
Satul Ștefan Vodă are o ve
chime de peste 100 de ani. 
Deci două treimi din casele 
satului au fost construite în 
100 de ani iar o treime în 
ultimii patru. Anul colectivi
zării satului: 1958. De patru 
ani gospodăria colectivă de 
aici cuprinde tot satul. Sint 
anii celor 339 de case noi. Cine 
are de cugetat asupra avanta
jelor pe care le prezintă gos
podăria colectivă, să cugete!

Printre cele 339 de case noi 
se află și casele (aproape 100) 
ale tinerilor locuitori ai „car
tierului Ionești". „Cartierul 
Ionești" pentru că cei care 
l-au populat primii au fost o 
suită de 10-15 tineri pe care îi chema Ion. Iar oamenii i-au 
dat, mai în glumă, mai în se
rios acest nume. La urma ur
mii denumirea aceasta are cea 
mai semnificativă rădăcină.

Să batem aici în poartă. Din

muncesc ei 
averii lor ob-

de case noi

O

Noi blocuri de locuințe în orașul Iași

1
tn
Iti

t fc,

Foto : AGERPRES

casa parcă îngropată în flori 
de tufănică a ieșit afară Marin 
Dima. Am aflat de la el multe 
lucruri. Am intrat în curte, în 
casă, am șezut pe, scaun și am 
stat de vorbă. Esențialul: 
Marin Dima e colectivist din 
1958. In 1959 s-a însurat. Pe 
Ioana o cunoștea mai de mult, 
li erau de mult ochii la ea. 
Lucrau îmi pare chiar în ace
eași brigadă. S-au însurat în 
mai. După nuntă s-au apucat 
să-și construiască o casă. A- 
veau totul pregătit. Materiale 
și-au cumpărat din avansuri și 
din veniturile pe ’58. In mai 
s-au apucat de construit și in septembrie s-au mutat in casă 
nouă, 
turile 
zilele 
părat 
după mai bine de doi ani casa 
lor e de mult gata și, ca să 
spunem așa, au tot ce le 
trebuie. Asta-i tot.

Bine. Să mergem la altă 
casă... Dar, iată acolo în capă
tul străzii cineva, urcat pe 
o scară, bate cuie în streașină. 
Acolo să mergem.

Dima Nicolae îl cheamă.
— Șeful fermei de porci I se 

recomandă omul. Poartă o că
ciulă înaltă de sub care ne 
surîde un chip vesel. I-am 
cerut să ne vorbească despre 
casa lui.

r- Păi — începe el nesigur — 
Ce să vă spun, e casa mea. 
Anul ăsta am făcut-o. Am în
ceput-o în iulie și acuma 
ne-am mutat în ea. Nu-i gata 
definitiv, mai am de ciocănit. 
Da’ o termin eu! Am de luat 
produse și bani de la gospo
dărie. Am aproape 400 de zile 
muncă, așa că-mi termin casa, 
am cu ce 1

Dima Nicolae e tinăr. Are 
27 de ani. S-a însurat cu 2 sau 
3 ani în urmă și a cerut acum 
loc de casă în cartierul Ionești. 
El este cel mai nou locuitor 
al noului cartier.

Am mai fost pe la Dumitru 
Anton, pe la Filip Dumitru, 
pe la Alexandru Gîrdea. A- 
proape aceleași biografii. Ace
leași fapte. A muncit la gos
podărie, s-a însurat, a făcut 
nuntă, a cerut loc de casă, a 
primit veniturile și a construit 
casa. Asta-i tot. Afli dacă vrei 
fel de fel de amănunte. Fap
tele esențiale însă, pînă chiar 
și cronologia lor rămîn ace
leași. Oamenii sint din aceeași 
generație și cu ei s-au petre
cut același proces.

Cartierul Ionești, o ramură 
nouă a satului, cartierul tine
relor familii. O creație a gos
podăriei colective. Produsul ei 
suprem : bunul trai.

Toamna au primit veni- 
de la gospodărie pentru 
muncă și și-au mai cum- 
ce au avut nevoie. Acum

03 ăi at a L din banca a doua“Piesa lui Alecu Popovici, 
prozator și dramaturg a cărui 
pană se oprește tot mai des 
asupra creațiilor destinate ce
lor mici este bine venită pe 
scena Teatrului pentru tineret și copii.

Străduința de a găsi formule 
potrivite de adresare către 
spectatorul copil, pentru a-i 
transmite acestuia cu mijloace 
artistice momente ale trans
formării revoluționare a vieții 
contemporane, conținutul ei 
socialist, paralel cu sădirea ce
lor mai diverse noțiuni sau 
stimularea bunelor deprinderi, își găsește o frumoasă împli
nire în noua premieră, ^Băiatul din banca a doua”.

Intenția autorului, sublini
ată în subtitlul „Piesă cu 
multe tablouri pentru copii și 
părinți” s-a realizat într-un 
spectacol care se distinge prin 
originalitatea cu care atît co
pilul cît și. adultul care îl în
soțește sînt prinși de la prima 
pînă la ultima replică, fiecare 
categorie de vîrstă găsind cite 
ceva de învățat, ba, uneori, 
chiar și o înțepătură. Peripe
țiile lui Marin (un urs mic) 
care își caută părinții înconju
rat de prieteni devotați ca 
Anița, Beno, Sever, Nușa sau 
Beton (respectiv: veveriță, cio- 
cănitoare, arici, rîndunică și 
castor) se desfășoară în fața 
spectatorilor cu tîlcuri clare și 
pline de învățăminte.

Pentru că tot ceea ce se în- 
tîmplă în desișul pădurii de 
pe scenă intr-o autentică at
mosferă de basm, se desfă
șoară sub semnul prefacerilor 
înfăptuite de omul zilelor 
noastre. Viața nouă pătrunde

con-

ca 
al 

pa

BRUXELLES 29 (Agerpres). — Miercuri la Bruxelles echipa de fotbal a R. S. Cehoslovace a învins în meci de baraj cu scorul de 4—2 echipa Scoției. în urma acestei victorii echipa cehoslovacă s-a calificat pentru turneul final âl campionatului mondial din
• Campionate internaționa 

tenis de ma 
Scandinavei, 
șurale timp 
multe zile ic 
holm, s-au 
marți seara 
cu dispuiart
multor probe 
le. La simplu 
bați, tînărul 
tor maghiar, 
Rozsas

echipei Ceho-Chile. Victoriaslovace a fost obținută în prelungiri. De echipa Scoției două rînduri cu 1—0 și 2- dar fotbaliștii cehoslovaci cu o linie de atac în formă au repurtat un meritat succes.

INVITAȚIE 
LA DRUMEȚIE

PE SCURT

a.e 
sfu- 
mai 

SiOCK-
ncheiat 
o dată 

mii 
fina- 
băr- 

jucă- 
Peter 

întins

în mod surprinzător 
pe compatriotul său 
Zoltan Berczik cu 
3-0 i20, 22, 13). Re

fl. P. 
cîștigat 

dffblu 
finală.

9, 22, 
prezentanții 
Ungare au 
ți proba de 
mixt: în 
Peterfi, Koczian au întrecu: cu 3-1 pe
rechea Alser (Sue
dia), Maria Alexan
dru (R. P. Romînă).

remarcat că a condus în-1,
(Agerpres)

Sala de spor-
Dinamo găz-

• 
turi 
duioșie astă seară, 
cu începere de la ora 19, întâlnirea de 
box dintre: formați
ile cluburilor Dină- 
trio B'.icîirCȘti și 
C.S.M. Cluj, contind pentru campionatul 
republican pe echi-

Apărut de curind, Almanahul 
turistic 1962, editat de O.N.T. 
Carpa)i, stîrnește un viu și în
dreptățit interes. Începînd cu cele 
„Cîfeva cuvinte" ale maestrului 
Arghezi, numeroși autori ne 
poartă, documentați prin cele mai 
pitorești regiuni ale țării („Vran- 
cea, țară de basm", „Pe Dunăre 
Intr-un caiac cu velă’’, „Cu Vito
ria Lipan de-a lungul Bistriței", 
„Călătorie vecină cu marea", „In 
Delta Dunării") punlnd în valoare 
frumuseți care ne-au făcut țara 
vestită și dincolo de hotare.

Note de drum, opinii ale viii-

Răsfoind Almanahul 
turistic 1962

pregnanță conținutul de idei 
al piesei, vdlorificînd cu gust și fantezie originalitatea mul
tor momente ale acțiunii.

Concepînd un spectacol 
popular, în care sala întreagă 
devine o vastă scenă, în care 
copiii spectatori au replică 
spontană, participînd afectiv 
la conflict, teatrul pentru co
pii și-a adus o meritoasă con
tribuție la definirea specificu-PE SCENA TEATRULUIDE TINERET ȘI COPII

în dumbrăvile pădurii din po
veste sub înfățișarea lumi
noasă — atît de caracteristică 
socialismului — a construcții
lor pașnice: fabrici, locuințe 
pentru muncitori, o creșă, o 
școală.

Iar refrenul pe care îl vom 
auzi cîntat pe scenă de Gică, 
Mitică și Aurora „Munca nu 
e pentru noi, / Pentru porc, lup 
și vulpoi" va avea semnificații 
și trimiteri
crete, cunoscute.

Ide ea muncii ca 
element indispensa
bil al vieții, 
scop suprem 
existenței, cu
tosul împlinirii 
creatoare ni se pare 
central pe care Alecu Popo
vici a brodat șiragul izbutit al 
peripețiilor eroilor. Și, firește, 
legat de aceasta, cităm din 
prefața la program scrisă de 
autor: „înflăcărarea visurilor 
celor mai înaripate ale copii
lor. stimularea acelor calități 
care fac din copil omul serios 
cu majusculă gorkiană... sti
mularea bunelor deprinderi, 
sădirea în sufletul celui mai 
mic spectator a spiritului da
toriei împlinite, a camarade
riei. a loialității..."

Iată, așadar, materialul de 
idei și artistic care ședea în 
fața teatrului pentru tineret și 
copii din București, al cărui 
merit este de a fi reușit să al
cătuiască cu acest prilej un 
spectacol educativ, complex și 
de ținută. Regizorul Ion Co- 
jar, ajutat de o echipă de ac
tori înzeslrați a subliniat cu

a fi firul lui dramatic pentru cei mici, 
la găsirea unui limbaj apro
piat, accesibil.

Prezența în spectacol a unor 
modalități artistice diverse, 
cîntec, cuplet revuistic, film, 
pantomimă, face ca și în mo
mentele unde autorul nu și-a 
propus confruntări de pasiuni 
să existe ritm. S-a obținut ast
fel o autentică notă de vioi
ciune și exuberanță, spectaco
lul avînd deseori, spre mulțu
mirea copiilor din sală, as 
pectul și caracterul unui joc 
antrenant.

Proiecțiile cinematografice 
cu desene animate sînt în ge
neral reușite, încadrîndu-se în 
tonul și atmosfera spectacolu
lui. Se putea totuși face mai 
mult, în direcția fanteziei și 
ingeniozității de către autorii 
care rămîn anonimi, progra
mul teatrului omițînd să-i pre
zinte, (Oricum însă, fragmen
tele cinematografice văzute la

teatru 
dator continuă 
dioul „București’ 
lui copil și să ne întrebăm pe 
cînd vom vedea și la cinema
tografe filme originale în pre
mieră destinate celor mici).

Spuneam mai înainte că 
piesa a fost ajutată de o dis
tribuție inspirată. Nicolae To- 
mazoglu l-a conceput pe Laie, 
greer muzical, cu farmecul și 

verva unei parodii 
de Topîrceanu, iar 
Arcadie Donos, Na
talia Arsenie și 
Jean Lorin alcătu
iesc un admirabil 
„trio" în rolurile 
Gică, Aurora, Mi
tică.

Marin (un urs mic) 
exact

ne-au amintit cît de 
să-i fie stu- i” spectatoru-

ion 
atît 
na- 
pa-

In
Teodor eseu aduce 
cît trebuie din inocența și 
ivitatea infantilă a unui 
truped.

Apariții reușite sînt de ase
menea Gh. Angheluță (pompi
erul), Genoveva Preda (Nușa- 
rindunică). Mariana Oprescu 
(Anița — o veveriță) ca și 
Mișu Andreescu și Gh, Vrîn- 
ceanu în rolurile ariciului și 
castorului. Florin Vasiliu în 
rolul regizorului (factotum în 
spectacol) își înlătură ezitările 
abia în actul al doilea cînd 
îmbracă haina unui clovn ți 
face într-adevăr de toate — 
pînă și tumbe ca la circ1 Fi
ind înconjurat de o lume de 
basm în care eroii vorbesc și 
acționează ca atare, se pare că 
Florin Vasiliu se simte puțin 
timorat (fiind personaj „se
rios") și are oarecare rezerve 
față de posibilitățile sale de 
a interp, cta rolul în mod egal.•

(Agerpres)(Agerpres)

din sectorulTinerii Mareș Constantin și Iordăche Petre montaj-tractor al Uzinelor de tractoare din Brașov lucrează la montarea tractorului tip. 27. El dau lucrări de bună calitate și depășesc planul în medie cu 20 la sută.Foto : S. NICULESCU
CINEMATOGRAFE

tatorilor străini, corespondente, ale 
turiștilor amatori din (ară, pagini 
despre virtuoși ai turismului din 
lumea întreagă, reportaje privind 
curiozități din lumea plantelor și 
animalelor, poezie turistică și pa
gini din literatura mondială de 
gen — se încheagă intr-un tot 
unitar, interesant și atractiv.

Alături de recomandări pentru 
iubitorii de drumeție și rubrici 
numite „Superlative din iară", 
„Etimologie toponimică", „Curio
zități turistice", „Știați că...", al
manahul cuprinde numeroase ca
ricaturi și pagini de umor străin. 
Bogată și reprezentativă este ilus
trarea fotografică a întregului al
manah. Imaginile din București, 
de pe litoralul Mării Negre, de 
la Sighișoara, Onești sau Bicaz, 
peisajele din munți și Deltă vor
besc cu elocvență despre viața 
nouă a poporului nostru, despre 
marile frumuseți ale țării.

Almanahul turistic 1962 pune la 
dispoziția cititorilor săi date bo
gate despre locurile unde se poa
te petrece confortabil și plăcut 
un concediu de odihnă, subliniind 
In același timp și condițiile avan
tajoase de transport oferite turiș
tilor care folosesc serviciile O.N.T. 
Carpați.

Invitația „La drum..." cuprinsă 
In finalul cărții este, de lapt, ten
tația firească a celui care, cu 
plăcere, a parcurs cele aproape 
200 file ale noului Almanah tu
ristic.

B. LAURENȚIU

Plac Felix Caroli și Tudorel 
Popa într-un reușit număr de 
pantomimă. Felix Caroli dove
dește mari calități și singurul 
lucru pe care i-l reproșăm este 
acela că se limitează la relu
area unor numere din reper
toriul mimului francez Marcel 
Marceau. Multilateralul și ex
celentul actor care este Tudo
rel Popa și-a reafirmat calită
țile și în pantomimă.

Aranjamentele muzicale 
semnate de V. Veselovschi șt 
Radu Șerban sînt bine reali
zate (păcat numai că orches
tra se aude cam încet, ca și 
vocile actorilor uneori!); în
grijite și cu gust decorurile și 
costumele Adrianei Leonescu.

Cele cîteva slăbiciuni ale 
spectacolului trebuie totuși 
subliniate, deși în ansamblul 
a ceea ce este valoros sînt 
mai puțin vizibile. Astfel, în 
tabloul de la circ nu toate mo
mentele sînt de ținută artis
tică, iar bătaia la care parti
cipă animalele e plată și lipsită 
de originalitate. Ritmul vioi 
al spectacolului se diluează 
oarecum către final, dînd im
presia că acțiunea stă pe loc.

Dar, după cum s-a văzut, nu 
acestea sînt lucrurile esențiale 
în spectacol. Noua premieră a 
teatrului pentru tineret și co
pii marchează un moment im
portant în activitatea sa, adu- 
cind pe scenă o piesă origi
nală, a unui autor care cu
noaște copilul șt știe să-i 
transmită cu dragoste și căl
dură ideile înaintate ale zile
lor im-< sire.

La începutul secolului: Munca ; Cazul Gleiwitz : Patria ; 
Mecanicul conducea trenul: Republica, I. G. Frimu, Al. Sahia, Miorița; Nu te lăsa 
niciodată : 8 Martie, Arta, G. Coșbuc ; Cele 400 de lovituri : V. Alexandri, Elena Pavel, Gh. Doja ; Cazacii: Magheru ; 
Vîntul s-a oprit în zori: București ; Ker Oglî: Lumina; Ul
timul meu tango : M. Gorki, V. Roaită, Volga ; Spectatori 
în ofsaid : Central ; Rapsodie 
ucraineană : Victoria ; Cei trei 
gineri — Cerințe, știință și 
materiale noi — Instinctul în- 
frînt — Spania 1000 : Timpuri Noi; Program special pentru 
copii — dimineața. El Hakim — după amiază : 13 Septembrie ; Două vieți: Tineretu
lui ; Oameni frățirea între vid, Flacăra, 
de libertate :

ATANASIE TOMA

Dabac : 
vărgat: 

de la

minescu; Căpitanul 
G. Bacovia: Raidul Al. Popov; Carmen 
Ronda: Grivița, Popular;
Doctorul din Bothenow; Unirea, 23 August; Pe urmele 
braconierului: T. Vladimi- rescu, B. Delavrancea, Drumul Serii; Alexandr Nevski: Moșilor; Revista visurilor: Donca Simo ; Genevieve : 16 Februarie; Corabia zburătoa
re : Ilie Pintilie ; Cer senin : Floreasca ; Umbre albe : Bălcescu ; învierea: <Bancic ; Pînze purpurii : Decembrie ; Evdochia : Vlaicu ; Cielito Lindo : 8 Mai; 
Război și pace (seria II) : I. L. Caragiale.

: N. Olga30A.

Dr. Ortuthay Gyula, rectorul Universității „Edtvds Lo- rănd" din Budapesta, cunoscut etnograf din R. P. Ungară, a sosit în Capitală.Miercuri dimineața, oaspetele a făcut o vizită la Universitatea „C. I. Parhon" unde a avut o întrevedere cu prof, unâv. Jean Liveeeu, rectorul universității, și alte cadre de conducere, profesori ai universității. La întrevedere au fost de fiață și reprezentanți ai ambasadei R. P. Ungare la București.în continuare, dr. Ortuthay Gyula a vizitat noile cămine studențești ale Universității „C. I. Parhon" și ale Institutului politehnic din București.
★Miercuri după-amiază, Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania la București, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil cu prilejul aniversării a 17 ani de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului, Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai altor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

pe gheață: în- popoare, C. Da- Libertății; Vînt Cultural, M. E-
Excursii instructive 

și plăcute 
organizează

O. N. T. CARPAȚI
istorice le- 

poporului 
și la ma- 
înfăptuite 

partidului,

— la locurile 
gate de lupta 
nostru, precum 
rile obiective 
sub conducerea
în anii puterii populare.

— în stațiunile de spor
turi de iarnă, la Sinaia,

Bușteni, Predeal, Timiș, 
Pîrîul rece șl altele.

— în orice stațiune bal- 
neo-climaterică cu sezon 
permanent.

— la București pentru 
vizitarea orașului, muzee
lor și vizionarea de spec
tacole teatrale și de circ.

Excursii la cerere, pe 
orice itinerariu, cu trenuri 
speciale, sau 
O.N.T. Carpați.

informații și
toate agențiile și filialele 
O.N.T. Carpați din țară.

autocare

înscrieri la

O. N. T. „Carpați"-Agenția București

Vă invită să participați
— La excursia cu autocarele ce va avea loc la Sinaia, 

în zilele de 2—3 decembrie 1961. Seară de dans în sa
loanele Casei de cultură. Cazarea în vile — pensiune 
completă. Costul excursiei 75,35 lei.

— La excursiile de sfîrșit de săptămînă cu autocarele 
pe Valea Oltului. Pensiune completă. Plecarea simbătă 
d.a. întoarcerea duminică seara. Costul excursiei 
68,90 lei.

— în fiecare simbătă d.a. — cu trenul — pe Valea 
și Predeal, precum și Ia 
Costul excursiei 33,30—

Prahovei în stațiunile Sinaia 
cabane din masivul Bucegi. 
48,30 lei.

— La excursiile organizate 
stațiunile din minunata Vale a Oltului. Plecarea cu auto
carele duminică 31 decembrie 1961 dimineața, întoarce
rea 2 Ianuarie 1962 seara. 3 zile de odihnă și distracții 
Pensiune completă. Costul excursiei 218,05 lei.

— Înscrierile la Agenția din Calea Victoriei nr. 100. 
Bd. Republicii nr. 4 și filiala din Bd. Republicii nr. 68.

cu ocazia revelionului in

SĂTENI!Festivalulpentru decembrie 1961 
întreaga țarăfilmului

în cadrul căruia se va
însemnat de filme artistice și documentare 

agrozootehnice și de știință popularizată

prezenta un număr
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Viu interes fată de propunereaN- R. P. Romine privind problemaeducării tineretului în spiritul păcii
NEW YORK 29. — Trimi

sul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie. transmite:

Au trecut aproape două săp- 
tămîni de cînd, în numele de
legației romîne, Mircea Malița 
a prezentat în Comitetul nr. 3 
o serie de propuneri privitoa
re la conținutul unei declara
ții în legătură cu problema 
educării tineretului în spiritul 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare. A- 
ceastă inițiativă se adaugă la 
inițiativa întreprinsă la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale cînd, în urma propu
nerilor delegației romîne, a 
fost adoptată o rezoluție reco- 
mandînd statelor și organiza
țiilor neguvemamentale să ia

măsuri eficace pentru promo
varea în rândurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare. De asemenea, institu
țiile specializate și în special 
U.N.E.S.C.O. trebuiau, conform 
rezoluției, să examineze posi
bilitatea elaborării unei decla
rații internaționale care să 
proclame principiile funda
mentale de educare a tinere
tului în acest spirit. Inițiativa 
delegației noastre a fost salu
tată de numeroși delegați.

Luînd cuvîntul în Comitetul 
nr. 3, reprezentantul R.A.U. a 
declarat că este de acord cu 

fondul propunerilor conținute 
în documentul de lucru pre
zentat de delegația romînă,

In Comitetul Politic

Dezbaterile in problema dezarmării 
generale și totale

NEW YORK 29 (De la trimisul 
special Agerpres). în Comitetul 
Politic al O.N.U. au continuat la 
28 noiembrie dezbaterile în legă
tură cu problema dezarmării. Pri
mul a luat cuvîntul reprezentantul 
Bulgariei, M. Tarabanov, care sub
liniind pericolul pe care-l repre
zintă militarismul vest-german 
pentru pace și securitatea Europei 
și a întregii lumi, a aminti) în 
acest sens despre îndemnurile la 
război ale cancelarului Adenauer. 
Recentele tratative dintre pre
ședintele Kennedy și Adenauer — 
a spus reprezentantul Bulgariei — 
au venit să confirme intenția lor 
de a continua „politica de pe po
ziții de forță" față de țările so
cialiste,

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Braziliei, De Melo Franco, 
care a declarat că țara sa 
se pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală și va sprijini 
orice propuneri care vor aduce o 
contribuție la rezolvarea acestei 
probleme.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Bieloruse, K. V. Kiseliov, a 
declara) că delegația sa sprijină 
propunerea delegației suedeze 
privind crearea „clubului țărilor 
care nu posedă arma nucleară", 
întrucît această măsură ar contri
bui la stabilirea unui climat in
ternațional mai favorabil.

în încheiere K. V. Kiseliov a 
declarat că delegația R.S.S. Bie
loruse consideră că problema de
zarmării poate fi rezolvată, pen
tru aceasta fiind 
rarea sinceră a 
lumii.

Ultimul a luat

ful Tunisiei care, pronunțindu-se 
pentru adoptarea propunerii Sue
diei privitoare la crearea unui 
„club al țărilor care nu posedă 
arma nucleară", a declarat că 
țara sa va sprijini orice propuneri 
care vor avea drept scop să în
tărească rolul O.N.U. în rezolva
rea problemei dezarmării.

relcvînd totodată importanța 
lor.

Principiile conținute în de
clarația propusă de delegația 
romînă, a relevat reprezentan
tul peruvian, merită toată a- 
tenția dat fiind că această de
clarație este făcută nu numai 
pentru prezent ci și pentru 
generațiile viitoare, in același 
sens a vorbit reprezentantul 
Tunisiei, care a declarat că 
„comitetul trebuie să acorde o 
atenție deosebită acestui docu
ment". Reprezentantul Indone
ziei a relevat că „adoptarea 
unei asemenea declarații poate 
fi utilă dată fiind importanța 
propunerilor și problemelor 
de care se ocupă". El a su
gerat ca guvernele să-și spună 
părerea asupra acestei decla
rații.

Delegatul Cehoslovaciei a 
declarat că „rezultatul efortu
rilor îndreptate în direcția a- 
părării păcii și preîntîmpină- 
rii grozăviilor războiului de
pinde în mare măsură de spi
ritul în care va fi educată tâ
năra generație, chemată să 
conducă în viitor societatea 
omenească. De aceea delegația 
cehoslovacă este gata să spri
jine orice pas îndreptat spre 
educarea tineretului în spiri
tul păcii, respectului reciproc, 
înțelegerii între popoare, și 
salută propunerea delegației 
R. P. Romîne".

Conferința tripartita de la Geneva

Puterile occidentale se cramponeazău
•1”

necesară 
tuturor

colabo- 
statelor

cuvîntul delega-

---------

Puvilionul R. P. R. 
din New-De!hi viziiat 
de vicepreședintele 

IndieiNEW DELHI 29 (Agerpres). La 28 noiembrie pavilionul R. P. Romîne la Tîrgul internațional de la New Delhi a primit vizita vicepreședintelui Indiei.Vicepreședintele Indiei a examinat cu atenție utilajul petrolier prezentat și îndeosebi instalațiile de foraj în funcțiune, exprimînd felicitări pentru reușita pavilionului tării noastre.
In alegerile provinciale 

și comunale

succes important 
al candidaților
P.O. ItalianROMA 29 “ Corespondentul 

Agerpres transmite : In alege
rile provinciale și comunale 
care s-au desfășurat duminică 
în provinciile Pesaro, Fras- 
catti, Monferato, candidații 
Partidului Comunist Italian au 
obținut un succes important. 
Pentru candidații P.C.I. au vo
tat 66.802 alegători, față de 
62.223 la alegerile precedente. 
Cîștiguri însemnate de voturi 
au realizat și candidații Parti
dului socialist. In același timp, 
partidele de dreapta au sufe
rit pierderi simțitoare de vo
turi.

Aici, în Berlinul democrat, pe malul rîului Spree, au început vaste lucrări de construcții în vederea înfrumusețării capitalei R. D. GermanoFoto : ZENTRALBILD
SaiwaBia dssii Republica

Greva generală împotriva infervenfiei S. U. A. 
și a actualului

de asediu
guvern continuă • Stare 
în
(A- 
de 

do
in

pe vecbi'e poziții
(Agerpres). — 
După o suspen-

GENEVA 29 
TASS transmite : 
dare îndelungată, conferința celor 
trei puteri cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară 
și-a reluat activitatea la 28 no
iembrie în Palatul Națiunilor din 
Geneva. Ședința conferinței s-a 
desfășurat sub președinția lui 
J. Godber, conducătorul delega
ției Marii Britanii.

După cum s-a aflat, reprezen
tantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin; a 
dat citire în cadrul ședinței tex
tului „Declarației guvernului so
vietic în legătură cu reluarea tra
tativelor în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară** și 
proiectului „Acordului cu privire 
ia încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară și termonucleară*.

Din declarația guvernului sovie
tic, a spus S. K. Țarapkin, rezultă 
că este necesar ca Franța să fie 
invitată de îndată, fără tergiver
sări, la tratativele de la Geneva 
și ca statele să se oblige să nu 
efectueze explozii nucleare 
timpul activității conferinței.

Fapful că Franța nu a fost pre
zentă la tratative și că a efectuat 
experiențe nucleare chiar în mo
mentul cînd la Geneva avea loc

în

conferința și cela trei puteri 
erau la elaborarea acordului 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare, a fost una din principa
lele cauze ale eșecului lucrărilor 
conferinței.

Guvernul sovietic, a arătat în 
continuare S. K. Țarapkin, consi
deră că asumarea benevolă de 
către state a obligației de a nu 
efectua explozii nucleare în tim
pul lucrărilor conferinței de la 
Geneva, ar contribui la realiza
rea unui acord cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare.

Propunerile sovietice au fost 
primite în mod negativ de către 
reprezentanții puterilor occidenta
le. Fără a cunoaște și studia te
meinic sensul și însemnătatea 
propunerilor sovietice, reprezen
tanții S.U.A. și Marii Britanii au 
declarat că ele nu pot fi accep
tate ca bază pentru discuții în 
cadru! conferinței. Reprezentantul 
S.U.A., A. Dean, a declarat că 
este necesar să se continue dis
cuțiile pe baza propunerilor pu
terilor occidentale. Astfel, încă 
de la bun început, reprezentanții 
puterilor occidentale continuă cu 
încăpă)în3re să se mențină |a ve
chile lor poziții.

lu-
cu

SANTO DOMINGO 29 
gerpres). — In seara zilei 
28 noiembrie autoritățile 
minicane au decretat în 
treaga țară starea de asediu
ca urmare a declanșării gre
vei generale de protest a oa
menilor muncii din Republica 
Dominicană, împotriva inter
venției străine în aface
rile interne ale țării, pen
tru demisia actualului pre
ședinte Balaguer. După cum 
transmite agenția France Pres- 
se, „tancuri și detașamente 

patrulează 
Santo 

loc
Statelor

„tancuri 
ale armatei 
străzile capitalei, 
mingo, 
nifestații 
Unite",

unde au 
împotriva

pe 
Do- 
ma-

★DOMING O 29 (A- 
United

SANTO 
gerpres). — Agenția 
Press International anunță că 
la 29 noiembrie în capitala 
dominicană s-au produs grave 
ciocniri între armată și poliție pe de o parte și partici- 
panții la mitingurile antigu
vernamentale pe de altă par
te. U.P.I. citează știri care cir
culă la Santo Domingo despre 
o mișcare de răscoală în rîndu-

întreaga țară
rile armatei împotriva condu
cerii forțelor armate care îl 
sprijină pe Dalaguer. O altă 
răscoală ar fi izbucnit la baza 
aeriană San Isidoro.

★SANTO DOMINGO 29 (A- gerpres). — într-o declarație a C.C. al PartiduluiPopular Dominican, la radio, se spune păturile populației alăturat mișcării greviste.
Socialist transmisă că toate țării s-au

MOSCOVA 29 (Agerpres). TASS transmite: Luînd cuvîntul la 26 noiembrie la Consfătuirea lucrătorilor din agricultură, care s-a desfășurat la Novosibirsk, N. S. Hrușciov i-a chemat pe muncitori, colhoznici și intelectuali să desfășoare o muncă permanentă, plină de abnegație. Ritmul înaintării noastre, a spus el, este important în toate domeniile construcție) comuniste' și deosebit de important în agricultura socialistă.Textul integral al cuvîntării rostită de N. S. Hrușciov la Novosibirsk este publicat de „Pravda" din 29 noiembrie.
Pentru noi, oamenii sovie

tici, a arătat N. S. Hrușciov, 
Programul P.C.U.S. este un 
program de viață, programul 
luptei pentru fericirea po
porului. Despre noul Program al P.C.U.S. s-au spus multe cuvinte pline de căldură, pornite din străfundul inimii. Am ascultat asemenea cuvinte de la conducătorii partidelor comuniste și muncitorești frățești, de la muncitori și țărani, de la intelectualii progresiști din tarile capitaliste.Poporul sovietic, a arătat primul secretar al C. C. al 
P.C.U.S., crede în hotărârile 
Congresului al XXII-Iea al 
P. C. U. S„ în Programul 
P.C.U.S. „Sarcinile noastre în 
domeniul industriei vor fi în
deplinite, de acest lucru nu se 
îndoiește nimeni".în ce privește agricultura, a adăugat N. S. Hrușciov, unele persoane din străinătate se îndoiesc că planurile noastre vor fi înfăptuite. Comuniștii care lucrează în agricultură trebuie acum să-și reorganizeze activitatea și să arate ce posibilități are agricultura Uniunii Sovietice.Toți oamenii sovietici se bucură de succesele Siberiei. în următorii 20 de ani în fata Siberiei se deschid perspective fabuloase. Personalitățile burgheze care vin acum în Siberia sînt entuziasmate de clasa muncitoare și de țărănimea ei, de oamenii ei de știință, care au transformat acest ti-

nut altă dată aspru și acoperit de ghețuri.
Sîniem convinși că în între

cerea cu capitalismul va în
vinge orînduirea noastră so
vietică. în tâmpul convorbirilor mede cu personalități din țările capitaliste, vorbesc despre triumful ideilor leninismului; despre victoria. orânduirii sovietice, pentru că sînt 
convins de victoria ideilor 
noastre, de ideile comunismu
lui, deoarece comunismul este 
ziua de astăzi, iar capitalismul 
— ziua de ieri.Ziarele burgheze scriu că societatea sovietică progresează în domeniul culturii, știin-

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov 

Ja Consfătuirea 
de la Novosibirsk 

a lucrătorilor 
din agricultură

„Vrem să învățămrâ

£C

Demonstrații

Z- n noaptea de 27 
spre 28 noiem
brie în piața 

centrală din Istanbul a 
ars tot timpul o torță 
în jurul căreia se a- 
flau grupuri de tineret. 
La monumentul elibe
rării au făcut de gar
dă liceeni care cer

ale tinerilor
ii se dea posibili- 

conti-

din Turcia
să
fatea de a-și 
nua studiile în insti
tuțiile de invățămînt 
superior.

De o lună de zile 
în marile orașe din 
țară au loc demon
strații ale 
care nu au fost 
miji în insfi

tinerilor 
I ed- 

de

învă/ămînt superior 
din Turcia. Demon
strațiile se desfășoară 
sub lozincile : 
să învățăm", 
fi-ne această 
litate". 
pot fi 
duri le 
scrise chiar pe 
‘obuze.

Aceste 
văzute 
caselor

„Vrem 
„Oferi- 
posibi- 
lozinci 

pe zi
și sînt

Măsuri împotriva dușmanilor 
revoluției cubane

HAVANA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : Contrarevo
luția a comis în Cuba o nouă 
crimă barbară — a fost ucis 
un tînăr cuban, în vîrstă de 
16 ani care învăța carte pe 
membrii familiei unui țăran 
în munții Escambray. Ucigașii 
l-au spînzurat împreună cu 
țăranul. Astfel și-a început 
cuvîntarea primul ministru 
Fidel Castro în cadrul ședin
ței de încheiere din seara zilei 
de 28 noiembrie a celui de-al 
XI-lea Congres al Confedera
ției Oamenilor Muncii din 
Cuba. După aceste cuvinte în 
sală s-a lăsat o tăcere mor- 
mîntală care s-a transformat 
de îndată într-un val de indig
nare. „Da zid !” „Moarte uci
gașilor !“, cereau delegații.

Trebuie zdrobită pînă la ca
păt contrarevoluția, a spus cu 
mînie Fidel Castro.

Mîine, a spus în continuare 
Fidel Castro, vom convoca o 
ședință a Consiliului de Mi
niștri și vom propune ca atît 
timp cît există primejdia a- 
gresiunii împotriva Cubei și 
atît timp cît imperialismul 
desfășoară o activitate dușmă
noasă să se introducă pedeapsa

cu moartea pentru toți cei a- 
supra cărora se vor găsi arme. 
Sentința va fi executată in 
termen de 48 de ore. Această 
pedeapsă supremă va fi apli
cată indiferent de naționalita
tea criminalului dacă el va fi 
străin sau cuban, In caz de 
agresiune, în cadrul trupelor 
active ale armatei cubane vor 
funcționa tribunale revoluțio
nare. Pedeapsa supremă va fi 
aplicată de asemenea tuturor 
celor care se vor face vinovați 
de incendiere a trestiei de za
hăr, de distrugere a avutului 
național.

ței și că aceasta ar fi principalul pericol pentru comunism, deoarece o societate cultă respinge comunismul.„Dacă credeți acest lucru, domnilor, rămâneți la convingerile dv.“, a spus N. S. Hrușciov. Vom înfrunta cu curaj acest „pericol" și vom dezvolta prin toate mijloacele învătămîntul, știința, cultura".Primul secretar al C. C. al P.C.UJS. a vorbit despre însemnătatea folosirii rezervelor pentru creșterea rapidă a producției agricole. Una din 
rezervele principale, a subliniat el este folosirea justă a 
pămîntului, stabilirea unei 
structuri a suprafețelor însă- 
mînțatc care să permită să 
se obțină o cantitate maximă 
de cereale, nutrețuri și, prin 
urmare, o cantitate maximă de 
carne și lapte.De aceea, problema sistemu
lui de agricultură capătă as
tăzi o însemnătate uriașă nu 
numai pentru lucrătorii din 
agricultură, ci și pentru între
gul popor sovietic. Vorbitorul a criticat sistemul de agricultură cu ierburi, elaborat de defunctul academician sovietic Vasili Viliams.Academicianul Viliams a fost unul din cei mai talentați oameni de știință din tara noastră, a spus N. S. Hrușciov. El a adus multe elemente noi în pedologie, în teoria ortogene- zei. Pentru contribuția sa în acest domeniu îl apreciem așa cum se cuvine. „în ce privește sistemul de agricultură cu ierburi preconizat de Viliams, acest sistem este defectuos", a adăugat .el.

N. S. Hrușciov a amintit că 
pînă în 1953 în colhozurile și 
sovhozurile din Uniunea So
vietică se aplica intens siste
mul de agricultură cu ierburi.Faptul că acest sistem a fost aplicat pretutindeni și într-un mod șablon a adus serioase prejudicii agriculturii țării noastre, a spus N. S. Hrușciov. El a arătat că milioane de hectare de pămîn-

turi rodnice au fost ocupata de ierburi de mică productivitate. De fapt, pământul rămânea nefolosit.Bazându-se pe teoria sa, Viliams a ajuns de fapt la negarea culturilor de toamnă. în legătură cu aceasta, vorbitorul a amintit de plenara din februarie 1947 a C.C. al P.C.U.S. cînd la insistenta lui Stalin, în hotărârea plenarei s->a arătat că Ucraina trebuie să extindă suprafețele însămânțate cu grâu de primăvară, deși a- plicarea acestor semănături ar fi putut să ruineze agricultura republicii.N. S. Hrușciov a arătat că numai datorită consfătuirii din 1948 convocată la Kiev din inițiativa C.C. al P.C. din Ucraina, oamenii de știință și practicienii au reușit să învingă știința conservatoare și să arate utilitatea griului de toamnă pentru Ucraina.Primul secretar al C. C. al P.C.U.S. a citat declarațiile defunctului academician Di- mltr Preanișnikov, unul din adversarii lui Viliams, care a criticat cu curaj tezele greșite ale lui Viliams și a dovedit că sistemul de agricultură cu ierburi poate să frâneze sporirea productivității cerealelor și furajelor pentru creșterea animalelor.Vorbitorul a soos în evidență greșelile grave ale lui Viliams în rolului practică, a dus la șămintelor organice, precum și La supraaprecierea producției îngrășămintelor minerale. Rezultatul final a fost rămânerea în urmă a producției de cereale, recolte reduse de culturi cerealiere.N. S. Hrușciov a arătat că în 1954—1955 și în anii următori, C.C. al P.C.U.S. a criticat profund și principial deficiențele sistemului de agricultură cu ierburi.Explicînd de ce acum acest sistem este criticat din nou, N. S. Hrușciov a spus : „A- ceasta din cauză că consecințele aplicării sale pe scară largă nu au fost încă lichidate nici pe departe".Vorbitorul a arătat că Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. trebuie să îndrume instituțiile de învățământ spre revizuirea programelor de în- vătămînt, deoarece toate manualele au la bază tezele false ale sistemului de agricultură cu ierburi.N. S. Hrușciov a dat exemple din practica agriculturii siberiene, a institutelor de cercetări științifice și stațiunilor de experimentare și, în primul rând, din practica Institutului de cercetări științifice în domeniul agriculturii din Altai unde sînt infirmate multe premise teoretice ale lui Viliams $i prin urmare si sistemul de agricultură cu ierburi.N. S. Hrușciov a propus „să se excludă sistemul de agricultură cu ierburi din programul de învățăimînt".

ce privește negarea îngrășămintelor. în a arătat el, aceasta subaprecierea îngră-

Conferința de presă
a președintelui S. U. A,

KRASNOIARSK 29 (Ager
pres). — TASS transmite : 
După vizita făcută la Kras- 
noiarsk, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi- 
niști al U.R.S.S., a plecat cu 
un avion special la Moscova.

SOFIA. După cum transmite 
agenția B.T.A., între 22 și 27 
noiembrie a avut Ioc la Sofia 
o consfătuire a Comitetului 
pentru coordonarea activității 
științifice în domeniul agri

culturii și al silviculturii. La 
consfătuire au luat parte cu
noscută oameni de știință din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. P. Romî
nă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară și Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentanți ai 
Comisiei permanente pentru 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică în domeniul 
agriculturii și silviculturii 
C.A.E.R.

Coreea de Sud : în aceste cocioabe nenorocite sînt nevoiți să locuiască oamenii muncii

MOSCOVA. Dmitri Blohin- 
țev, membru-corespondent al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a fost reales director 
al Institutului unificat de cer
cetări nucleare din Dubna (de 
lîngă Moscova).

Academicianul romîn Șer- 
ban Țițeica a fost ales director 
adjunct.

QUITO. — Recent, la Casa 
de cultură din orașul Esme
ralda (Ecuador) a fost prezen
tată expoziția de fotografii 
„Republica Populară Romînă”, 
trimisă de Institutul de Rela
ții Culturale cu Străinătatea. 
Interesul manifestat de publi
cul vizitator a determinat pe 
organizatori să prelungească 
cu o săptămînă prezentarea 
expoziției.NEW YORK 29 (Agerpres). TASS transmite: La 30 noiembrie este „ultimul termen" de înregistrare a conducătorilor și activiștilor din aparatul Partidului Comunist în baza faimoasei legi Mc Carran.Partidul Comunist din S.U.A. a informat Ministerul de Justiție că toți activiștii lui refuză să completeze formularele de înregistrare în conformitate cu legea Mc Carran.într-o declarație pentru presă, partidul comunist explică că „luînd această măsură partidul comunist și activiștii lui apără nu numai propriile lor libertăți, ci și libertățile tuturor oamenilor".

Vizita lui Strauss în Norvegia a provocat un val de indignare în rîndurile populației care și-a manifestat cu vigoare împotrivirea. In fotograiie : un grup de tineri demonstranți pe pancartele cărora poate citi: „Afară cu Strauss*’
se

WASHINGTON 29 (Agerpres).—TASS transmite : Luînd cuvîntul la 29 noiembrie la o conferință de presă, președintele Kennedy a salutat publicarea în ziarul „Izvestia“ 
a interviului său acordat lui A. I. Adjubei, redactor șef al acestui ziar.Unul din corespondenți a a- tras atenția președintelui asupra faptului că acum doi ani N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut posibilitatea de a se adresa poporului american prin televiziunea americană și ziarele americane. Corespondentul l-a întrebat pe Kennedy dacă el nu ar saluta posibilitatea de a se adresa personal poporului rus.După cît știu, N. S. Hrușciov a sosit la invitația președintelui Statelor Unite și a fost oaspete al Statelor Unite a spus Kennedy. Eu nu am primit o astfel de propunere. Consider că principalul constă astăzi în a căuta să se elaboreze un acord asupra problemelor grele care complică relațiile noastre. Există probleme importante, a adăugat președintele, care trebuie să fie rezolvate înainte ca o a- semenea vizită să se poată dovedi utilă pentru ambele părți.

Comitetul pentru fabricarea... 
optimismului

(Urmare din pag. l-a)cap. De pildă, problema delicventei juvenile care a luat proporții de-a dreptul astronomice. într-un discurs rostit cu prilejul uneia din ultimele ședințe ale senatului american, senatorul Humphrey a declarat : „Din arhivele poliției și tribunalelor care se ocupă de problema delicven- ților minori reiese un tablou înfricoșător și alarmant; tinerii părăsesc școlile și negăsind de lucru, formează bande și săvîrșesc fărădelegi. Casele de corecție și închisorile sînt pline de tineri pe care șomajul îl împinge la crime — a spus el. Unul din fiecare al patrulea recrut în flotă are cazier judiciar. Principala vină o poartă șomajul care aduce cu sine o risipă scandaloasă de forțe tinere**.

După cum se vede comitetul îniiințat de președintele , S.U.A. își începe activitatea sub auspicii extrem de întunecate. Membrii acestuia vor să se lupte xzu șomajul cronic care a devenit un fenomen permanent al societății capitaliste în putrefacție.Dar aceasta nu reprezintă altceva decît o zvîrcolire neputincioasă, întrucît întreaga societate capitalistă este clădită pe contradicția ireconciliabilă dintre muncă și capital. Mizeria, lipsa condițiilor de viață, imposibilitatea do a asigura tinerilor un loc de muncă, fenomene provenite din însăși esența societății capitaliste, nu pot fi stăvilite oricîte creații artificiale de acest gen ar fl înființate în S.U.A. De acest adevăr își dau seama în fiecare zi oamenii muncii americani.

Unul din corespondenți a întrebat pe președinte dacă el prevede o întîlnire între reprezentanți ai N.A.T.O. și ai Tratatului de la Varșovia. Totodată corespondentul s-a referit la declarația făcută de președintele S.U.A. în interviul acordat lui A. I. Adjubei, redactor șef al ziarului „Izvestia", în legătură cu posibilitatea anumitor măsuri în folosul păcii între țările N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la Varșovia, precum și la propunerea senatorului Mansfield de a se organiza o întîlnire între reprezentanți ai N.A.T.O. și ai Tratatului de la Varșovia în vederea realizării unei mai bune înțelegeri între ei.După cum am declarat în cursul vizitei lui Adenauer, a spus președintele, nădăjduim că vor avea loc tratative în problema Berlinului și a Germaniei. Desigur și această problemă va fi abordată. Ne vom strădui să îmbunătățim relațiile dintre țările N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la Varșovia. El a subliniat însă că sarcina directă constă în a se găsi o soluție acceptabilă pentru problema germană și problema Berlinului occidental. Potrivit spuselor lui, aceasta trebuie să preceadă tratativele cu privire la încheierea vreunui acord între țările N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia.Kennedy a declarat că propunerea de a se constitui un organ internațional de control asupra circulației pe autostrăzile care duc spre Berlinul occidental, formulată de el în interviul cu A. I. Adjubei, redactor șef al ziarului „Izves- tia“, va constitui una din principalele probleme în tratativele cu Uniunea Sovietică.
--- •---

Spionii americani 
și-au primit pedeapsa

KIEV. — Spionul american 
Adolf Werner, cetățean al 
R. F. Germane, a fost condam
nat la 29 noiembrie, în confor
mitate cu articolul 57 din co
dul penal al R. S. S. Ucrai
nene, Ia 15 ani privațiune de 
libertate cu executarea primi
lor 5 ani de pedeapsă în în
chisoare. Soția sa, Hermina 
Werner, a fost condamnată la 
7 ani privațiune de libertate 
cu executarea primului an de 
pedeapsă în închisoare.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA i București, Piața MScînteli"i Tel, 17.60.10, Tiparul g Combinatul Poli grafic „Casa Prânteii'


