
Proletari din foaie țările, unîți-vă!

îScinreia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
în pag. a 2-a:
• Elevi la școala belșu

gului
• La cămin » activitate 

•permanentă

în pag. a 3-a:
• Sport
• Preocupare pentru dez

voltarea continuă a sec
torului zootehnic

în pag. a 4-a:
• Alegerea R. P. Romi

ne ca membru neperma
nent în Consiliul de Secu
ritate

Ostaș
pe frontul belșugului
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De curînd a fost 

dat în folosință un 
nou cămin pentru 
studenții brașoveni, 
cu circa 340 de 
locuri. Studenții de 
la Institutul poli
tehnic și Institutul 
pedagogic din loca
litate au acum la 
dispoziție 5 cămine 
cu o capacitate to-

Un nou cămin 
studenții brașoveni
tală de peste 1.400 
de locuri, 26 de la
boratoare, bibliote
că cu peste 130.000 
cărți de specialita
te și ideologice, o 
casă de cultură,, un 
cinematograf, dis
pensar medical și 
altele.

Pînă la sfîrșitul

anului studenții In
stitutului pedagogic 
vor primi în folo
sință o nouă clă
dire care cuprinde 
un pavilion 
cu 3 etaje, 
cursuri, de 
laboratoare, 
fiteatru.

central 
săli de 
lectură, 
un am-

(Agerpres)
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Apartamente intrate 
în construcție
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U temi știi Clieboa Teodor, responsabilul brigăzii de producție a tineretului de la 
cuptorul electric nr. 2 — Uzinele „Industria Sîrmel" din Cîmpia Turzli și topitorul Gh. 

Mureșan se sfătuiesc deseori cum pot obține o producție de oțel sporită.

în orașele Pitești, Rîmnicu 
Vîlcea fi Cîmpulung din re
giunea Argeș au început de 
curînd lucrările pentru con
struirea a încă 850 aparta
mente. în afară de acestea, In 
cursul acestui an oamenii

Au început reparațiile 
mașinilor agricole

u îndeplinit
planul anual

Peste angajamentele luate
întreprinderea ce 

reparații utilaje și me
canisme din Bucu
rești ți-a îndeplinit 
planul anual de pro
ducție. Harnicul colec
tiv do muncitori, in
gineri și tehnicieni de 
aici a îndeplinit ple
nul anual do reducere 
a prețului de cost ob- 
țintnd perla angaja
mentele lueto econo
mii In valoare de 
.141.000 lei și bertef:-

ci In valoare ce 
425.000 lei pesta cele 
planificate. La toate 
aceste succese tinere
tul a adus o contri
buție Importantă.

Sub conducerea or
ganizației de pertid, 
comitetul U.T.M. a 
mobilizat ‘ noret-J tn 
întrecere, a pepu- 
•rizat ți ger ereizr* 

cea mai b .că expe
riență. Așa de exem
plu, extinderea noii

metode de trasare 
realizată da comunis
tul Constantin Pateu 
a adus In numai 9 
luni ale anului econo
mii care însumează 
79.000 lei. O mare 
atenția a fost acor
dată de asemenea ri
dicării calificării pro
fesionala a ‘■norilor, 
pem k-cedrarea ‘ufuror 
!a arsurile do ridi
care a calificării pro
fesionale.

STELIAN CINCA

Bilanț rodnic

După exemplul celor mai buni
DEVA (de la coresponden

tul nostru).
yx oar cîteva zile s-au scurs 
/ y de la data în care colec

tivul de mineri al secto
rului I de la Exploatarea mi
nieră din Petrila raporta în
deplinirea planului de produc
ție pe anul în curs. Și iată că 
în ziua de 30 noiembrie a ve
nit rîndul minerilor din secto
rul III să raporteze că și ei 
au luat-o înaintea timpului 
scoțînd la suprafață, în aceas
tă zi, ultimul vagonet de căr
bune pe anul 1961. Brigăzile

de Cîșlaru Ion, Bor-conduse
toc Iosif, Bota Constantin, Sil
vestru Olteanu etc. au obținut 
în tot cursul anului rezultate 
bune, situîndu-se în fruntea 
întrecerii. In sectorul unde lu
crează, productivitatea muncii 
a crescut în medie cu 300 kg. 
cărbune pe post față 
cina planificată. în 
timp a crescut viteza 
intare în abatajele 
realizîndu-se în medie peste 
100 m. lunar față de 70 metri 
planificat.

de sar- 
același 

de ina- 
cameră,

• Zilnic din stafia C.F,R. 
Suceava pleacă trenuri In toa
te coifurile țării. Antrenați In 
întrecerea socialistă, harnicii 
ceferiști suceveni se străduiesc 
să le expedieze fără Intîrziera 
și să folosească la maximum 
puterea da tracțiune a loco
motivelor. Eforturile depuse de 
•cest colectiv a făcut ca pla
nul anual si fie îndeplinit 
înainte de termen. Productivi
tatea muncii a crescut cu 7,33 
la sută, preful de cost a fost 
redus cu 2,34 la sută, iar sala
riul mediu a crescut cu 7,11. 
la sută față de sarcinile plani
ficate. Numărul trenurilor 
remorcate eu tonaj sporit au 
ajuns in acest an la 961.

In întrecere un obiectiv im
portant a fost realizarea de 
economii. Mecanicii și fochiș- 
tii Depoului au reușit să eco
nomisească 4.747 tone com
bustibil convențional. Cele mal 
frumoase rezultate le-au obți
nut mecanicii loan Adomnicăi, 
Ion Bunău, fochijfii Vasile 
Hucău, Ion lacob și alții.

A. CARUNTU

In Dobrogea, unde executarea 
arăturilor adinei se apropie 
sfirșit, mecanizatorii din S.M.T. 
început pregătirea mașinilor 
tractoarelor care vor lucra 
Insămînfările de primăvară. 
fost aduse In ateliere numeroase 
semănători de cereale și diferite 
utilaje care necesită a fi repara
te. Mecanizatorii s-au angajat să 
pună în stare de funcționare pînă 
fa sfirșiful anului cel puțin bună
tate din parcul de mașini șl trac
toare.

In «cest an ma|orltaiea S.M.T. 
din această regiune au organizat 
executarea reparațiilor curente 
chiar la locurile de muncă, In 
atelierele brigăzilor permanenti
zate în gospodăriile agricole co
lective. în acest scop atelierele 
au fost aprovizionate ai cele 
necesare executării reparațiilor 
curente de bună calitate.

muncii din regiunea Argeș au 
primit sau urmează si mai 
primească în folosință 1000 a- 
partamente.

Vechile tirguri ale regiunii, 
cu o dezvoltare haotici, cu 
dughene fi prăvălii, se trans
formă pe zi ce trece în ade
vărate orașe în care pulsea
ză o activitate economică fi 
social-culturală tot mai puter
nică.

Printre fruntași

de 
au 
fi 
la

Au

(Agerpres)

înăntl cu care stă
team de vorbă de 
mai bine de un 
ceas la gospodăria 
agricolă colectivă 
din Hărman, re
giunea Brașov, are 
o statură potrivi

tă, privirea ageră și vorba pu
țin predpitată. Se numește 
Traian Sporea și e de dnd 
ani de zile îngrijitor de ani
male la gospodăria 
colectivă de aici. JE 
bun, foarte serios" 
— îmi spuseseră 
tovarășii săi de 
muncă despre eL 
Mă așteptasem du
pă aceea, nu știu 
de ce, “ 
tilnesc 
tăcut, 
liniștit 
căruia 
o vorbă din gură.
de odată față in față cu acest 
flăcău destul de vorbăreț, ve
sel, plin de viață. Povestește 
despre meseria sa.

— Păi, am indrăgit-o încă 
de mic copil, zice el, cu oare
care nostalgie. Mergeam de 
multe ori împreună cu tata 
pe la grajdurile de boi (la în
ceput gospodăria ținea aceste 
animale pentru tracțiune) și-l 
ajutam la treabă. El era încă 
pe atunci îngrijitor de animale. 
Meseria asta are, ca să zic așa, 
tradiție în familia noastră. Pe 
urmă, dnd m-am făcut mai 
mare, am început să înțeleg 
mai bine lucrurile. Gospodăria 
colectivi începuse să-și forme
ze un sector zootehnic puter
nic. Să crească vaci cu lapte. 
Se punea mare bază pe secto
rul ăsta cum se pune și acum. 
Avem aproape 500 vaci cu 
lapte, iar cu vițele cu tot 
aproape 1.000 de bovine. E 
limpede că pentru o asemenea 
cireadă, e nevoie de mulți 
îngrijitori. Și, ce mi-am zis 
eu, atunci 7 >rAici e de tine, 
Traiane ! Uite o meserie fru
moasă de care gospodăria are 
mare nevoie. Mergi în secto
rul zootehnic!“ Conducerea 
gospodărid colective a fost de 
acord cu hotărîrea mea și iată- 
mă îngrijitor de animale. Dar

să mă fn- 
cu un om 
vizîndu-și 
de treburi, 
cu greu îi

agricolă 
un Mia:

ce crezi că a fost chiar așa 
de ușor la început cum este 
acum dnd povestesc ? Aș .' 
Citeodată mă gîndeam mai- 
mai să plec de la zootehnie. 
Și să vezi de ce. Pentru că 
eu voiam să fac dintr-odată 
lucru foarte bun. Ei și asta, 
nu ieșea așa, cu una cu două. 
Daci m-aș fi mulțumit cu 
puțin, ar fi fost simplu. Va
cile pe care le luasem în pri
mire dădeau pe-atund numai 
cite 4-5 litri de lapte pe zi,

să-l vadă nici la alții. îi aju
tă și pe cei din jurul său să 
muncească mai bine. Pe Octa
via Tohăneanu, numai de cite- 
va luni îngrijitoare de ani
male — să priceapă cele mai 
mici taine ale acestei meserii 
frumoase; pe Ion Mitrofan 
— să respecte programul d« 
îngrijire a animalelor.

Cea mai semnificativă tn- 
timplare in această privință 
insă t-a petrecut nu de mult 
cu fratele

ufastre
poți scoate 
Și iată-mă

fiecare. Dar eu voiam să scot 
mai mult. Ziceam: „Ori fac 
meseria asta, așa cum scrie la 
carte, ori mă las păgubaș!“ 
Tovarășii mei de muncă, bri
gadierii, mi-au arătat insă că 
Dintru 
sc pur. mina pe carte și 
tesc. Așa am făcut și 
acum aceleași vaci dau 
12-14 litri lapte pe d~.

Și Sporea povestește 
departe. Din cele spuse de el, 
un lucru e limpede și pare 
să-l caracterizeze pe deplin: 
dragostea față de meseria pe 
care și-a ales-o, străduința de 
a face treaba cît mai bine. Se
riozitatea (care va să zică la 
asta se referiseră la început 
tovarășii lui) cu care privește 
munca în gospodăria colecti
vă. Asta îl face pe Sporea să 
fie exigent, mereu nemulțu
mit de rezultatele obținute, 
convins că întotdeauna se 
poate face ceva mai mult. Și 
dacă lui nu-i place să facă 
lucru de mîntuială, nu-i place

asta trebuie să învăț, 
să ci- 
uite, 
cite

mai

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Miercurea, raionul Sebeș, au 
raportat la 30 noiembrie în
deplinirea planului anual de 
hantri în proporție de 100,5 la 
sută. Printre brigăzile frun
tașe se numără cele conduse 
de tinerii tractoriști Crăciun 
Aron de la G.A.C. Daia care

și-a realizat planul campaniei 
de toamnă în proporție de 136 
Ia sută, cea condusă de Natra- 
pei Gheorghe cu realizarea 
planului campaniei de toamnă 
în proporție de 119 la sută; și 
brigada condusă de Constan
tin Lupuleț cu 110 la sută și 
altele.

• Întreprinderea forestieră 
Broșfeni. Aceasfă unitate a dat 
peste prevederile planului de 
producție de la începutul anu
lui și pînă la 21 noiembrie 
a.c. 4.859 m.c. bușteni lemn 
rotund rășinos, 2.432 m.c. bile 
manele, 1.391 forte lemn foc 
efc.

S. SONNTAG 
funcționar

• Printre numeroasele între
prinderi din orașul Oradea 
care raportează zilnic realiza
rea planului de producția pe 
anul 1961 este și Fabrica de 
spirt „Victoria". Din ziua de 
20 noiembrie fabrica lucrează 
In contul anului 1962. Pesta 
planul anual fabrica a realizat 
13 vagoane de spirt rafinat șl 
65 tone de acid carbonic.

căruia utemiștii i-au

Qxă de laborator la Institutul politehnic din Galați,

uite sînt vîzstele 
cărora ne-am o- 
bișnuit să le adu
cem urările noa
stre. Cînd într-o 
clasă de școlari 

cei mai buni sînt aleși pen
tru a li se înmîna cravata de 
pionier, — la 9 ani, — pă
rinți, profesori, colegi, toți ne 
îndreptăm spre ei și le în
tindem mîna:

— Să fii om de nădejde, 
folositor !

Cînd adolescentul se adre
sează organizației U.T.M. cu 
cererea : „...rog să fie pusă 
în discuția adunării generale 
intrarea mea în rîndurile or
ganizației revoluționare de ti
neret..." avem simțămîntul 
maturizării lui. Așteptăm cu 
emoție hotărîrea organiza
ției de bază U. T. M. La 
sfîrșitul adunării ne apropiem 
de cel
acordat încrederea și-l urăm :

— Să fii om de nădejde I
Mai vine o vîrstă pe care 

toată țara o sărbătorește. Tî
nărul este acum un bun mun-

său, mai mic, Va
sile. Vasile este un 
băiat inimos, și, 
cum s-o fi întîm- 
plat nu se știe, 
dar a îndrăgit a- 
ceeași meserie ca 
și el, ca Troian, 
(tradiție de fami
lie, de I) A cerut 
nu de mult condu

cerii gospodărid colective să 
lucreze in sectorul 
Să i se dea un lot 
lapte, de care să 
și, cum era nevoie

zootehnic, 
de vaci cu 
aibe grijă, 
de noi în

grijitori de animale, condu
cerea gospodăriei a fost de 
acord cu acest lucru, dar cu 
o condiție: numai dacă se 
pricepe să îngrijească bine 
animalele. „Mă pricep, cum 
să nu mă pricep — a zis ini
mos Vasile. Am mai prins eu 
cîte ceva de pe la frate-miu 
in ce privește meseria asta". 
Aid însă a intervenit Traian 
Sporea. El a fost de părere ca 
mai înainte de a i se da un 
lot de vaci lui frate-său, a- 
cesta să vină să lucreze vreme 
de o lună, zi de zi, împreună 
cu el la lotul său de vaci 
fiindcă „la meseria asta nu 
merge pe apucatelea. Ori îi

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 2-a)

S^au întors
©ologii 990

La Combinatul 
siderurgic din Hu
nedoara 200 de oțe- 
lari și-au însușit 
pînă în prezent me
toda elaborării șar
jelor rapide. Prin 
timpul cîștigat pe 
această cale oțelă- 
rUle combinatului 
au elaborat în pri
mele 10 luni și ju
mătate din acest an 
6.000 tone de oțel 
peste prevederile 
planului.

Metodele și pro
cedeele avansate

de muncă sînt răs- 
pîndite pe scară tot 
mai largă și în cele
lalte întreprinderi 
din regiunea Hune
doara. 
Gheiar, 
piu, se 
cum în 
sectoarelor metoda 
de extragere a mi
nereului de fier 
prin înmagazinare. 
Rezultatul aplicării 
acestei metode este 
creșterea randa
mentului pe post

La mina 
de exem- 

folosește a- 
majoritate;

La orizonturile nr. 
2 și 4 de exemplu, 
minerii extrag în 
prezent cîte 7,9 tone 
de minereu pe post 
față de 2,7 tone la 
începutul anului. 
Tot pe baza utiliză
rii unor metode 
avansate de muncă 
minerii din Valea 
Jiului au ridi
cat productivitatea 
muncii cu 3 la sută 
față de prevederile 
planului.

a
1

xistă meserii și 
meserii, toate la 
fel de frumoase, 
toate la fel de in
teresante. Există 
insă meserii în 
care, pe lingă spo- 
de cunoștințe și

de 
de 
ca 

Roșu
să

' ' ■ '

MS

(Agerpres)
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citor. Calificat într-o meserie, 
lucrează într-una din între
prinderile noastre socialiste 
și, așa cum sînt cel mai mulți, 
— elev la școala medie se
rală. Sau, în alt caz, absol
vent al școlii medii, 
gătește examenul 
de admitere la fa
cultate. Orice își 
dorește, poate ob
ține prin muncă, 
prin voință, prin 
viață cinstită. E dis
ciplinat, serios, ci
tește mult, se distrează învață, 
învață cu fiecare ceas 
trece, < 
știe cît 
cult — 
tru a 
tor vieții 
Visează.
fapta: socialismul cere știință, 
tehnicitate, conștiință înaltă. 
Stă aplecat asupra formulelor. 
Dezleagă ecuația elipselor, se 
apropie prin ea de Cosmos. 
La această vîrstă lumea lui 
• prezentul și viitorul. E un 
oștean conștient. Lupta lui

se dă pentru însușirea nou
lui, baricadele lui se ailă pe 
marile șantiere ale socialis
mului, țelul lui: comunismul. 
La această vîrstă cînd totul 
este posibil, cînd totul este 
frumos, la 18 ani, ne apro-

derea „Tehnometal’' București 
se va aduna și va sărbători 
așa cum se cuvine vîrsta 
căreia toți li string mîlnile, 
majoratul acestor tineri, tova
răși 
Se

sARBĂTonn HAdOJllTUllII

rul necesar 
perseverență, pentru a reuși 
să creezi lucruri importante 
mai este nevoie și de altceva: 
de romantism, de dorul plin 
de avînt de a cerceta mereu 
depărtările, de a fi mereu la 
drum. Sint unii care nu se 
angajează în astfel de mese
rii, ele fiind întrudtva inco
mode, dar cei care le-au în
drăgit nu se mai despart de 
ele toată viața. Așa sînt ma
rinarii, aviatorii, mecanicii de 
locomotivă, șantieriștii.

Așa sînt și geologii și geo
grafii, oameni ai drumeției, ai 
cercetării.

l-am cunoscut pe cîțiva din
tre aceștia zilele trecute la 
Institutul de geologie și geo
grafie din București. Peste 80 
la sută din cercetătorii Insti
tutului sînt tineri, institutul 
însuși fiind foarte tînăr. După 
o experiență de numai cîțiva 
ani în munca de cercetător, ei 
se pot mîndri că au creat o 
operă care va rămîne ca o 
realizare de seamă în istoria 
geografiei din țara noastră : 
„Monografia geografică a 
R.P.R.", lucrare de importan
ță științifică excepțională. 
Pînă acum ei au terminat 
primele două volume.

Alexandru Roșu, un tînăr 
înalt și brunet, de fel de prin 
părțile Olteniei, este unul din
tre autorii acestei lucrări. La 
prima impresie el pare un om 
așezat, „de birou" dar aflînd 
că an de an, vară sau iarnă, 
el și colegii lui au străbătut 
munții, dealurile, cîmpiile, au 
bătut cu pasul mii de kilo
metri pe întinsul țării, au cer
cetat și notat aducînd la in
stitut un valoros material 
științific, îți dai seama că 
omul cu care discuți e de fapt, 
unul dintre cei mai tipici ro
mantici ai zilelor noastre, un 
călător pasionat, un cercetă
tor. lntreabă-l despre oricare 
deal, sat, apă, creastă sau 
punct goniometric, întreabă-l 
despre toate rocile posibile,

despre istoria de milioane 
ani a ținuturilor Olteniei, 
pildă, și-ți va spune totul 
pe degete. Fiindcă lui 
nu i-a rămas sat în care 
nu fi fost, loc pe care să nu-l 
fi cercetat în această regiune.

Iarna trecută, Roșu și alți 
șapte colegi din institut au 
pornit sub conducerea tînăru- 
lui cercetător Horia Grumă- 
zescu spre Delta Dunării.

Era în februarie, vremea 
era urîtă, dar iși propuseseră 
să realizeze o lucrare de foar
te mare importanță. La Con
gresul al III-lea al partidului 
s-a luat hotărîrea amenajării 
complexe a terenurilor din 
lungul cursului Dunării înce- 
pind cu Delta și pînă la Por
țile de Fier. Zeci de institute 
vor lucra la aceasta, construc
tori, biologi, zootehniști etc. 
Primii care trebuie să deschi
dă drum sînt însă geografii și 
geologii. Fără hărțile și cerce
tările lor nu se poate între
prinde nimic.

Și tinerii cercetători au por
nit la drum începînd chiar cu 
Delta. Nu le-a fost ușor. O 
hartă amănunțită a Deltei nu 
exista, iar cele făcute în 1886 
și 1910 nu le puteau folosi de- 
cît ca ghid. In rest trebuia să 
ia totul de la capăt, porțiune 
cu porțiune, canal cu canal, 
baltă cu baltă, sute de kilo
metri pătrați, să cerceteze pe 
pămînt, pe apă și din avion, 
să înscrie pe hartă formele de 
relief, vegetația, clima.

Da, nu le-a fost ușor. Iși 
amintesc și azi de un caz foarte 
interesant. Ajunseseră în sa
tul Crișan, de unde trebuiau 
să pornească la cartarea com
plexului geofizic al grindului 
Caraoman. De jurîmprejur 
numai ape, mlaștini, stuf. Sa
tul e așezat pe o fîșie de pă
mînt atît de îngustă incit nu 
se poate construi o casă în 
spatele alteia, ci numai una 
lingă alta, de-a lungul drumu
lui. Ca să poată fi executată 
cartarea trebuiau străbătuți, 
mergind pe jos prin mlaștină, 
12 kilometri. Au stat, s-au sfă
tuit. Opt tineri — 6 băieți și 
două fete — stăteau față în 
față și se priveau întrebători.

— Mergem ?
— Mergem !
Hotărîrea era unanimă.
Am văzut fotografiile făcute 

cu acest prilej. împreună, 
băieții și fetele au purtat dea
supra mlaștinei, în cap, hăr
țile legate pachet, ustensilile, 
mincarea, chiar și bărcile de 
cauciuc pe care acum nu le 
puteau folosi. Am văzut și o 
altă fotografie. înfățișa o co
libă de stuf, ridicată în Deltă, 
în jurul unei mese improvi
zate echipa lua primul. Pe 
verso-ul fotografiei erau scrise 
luna: „februarie" și caracte
risticile vremii: „ger".

...Și, iată azi, în camera de 
lucru de la institut, pe un pe
rete uriaș, harta Deltei Dună
rii, prima hartă completă. De
desubt, într-un colț, numele 
autorilor ei: Horia Grumă- 
zescu, Alexandru Roșu, Ana 
Popova, F etician Mateescu, 
Lucian Bodea. Cornelia Stă- 
nescu, Gheorghe Neamu, Eu
gen Nedelcu. Opt tineri, opt 
romantici care au străbătut 
Delta palmă cu palmă.

Cercetările tinerilor geo
grafi și geologi nu s-au limi
tat numai la Deltă. Anul a- 
cesta, un colectiv de tineri 
(printre care și Octavia Șeitan, 
absolventă de anul trecut a Fa
cultăți îe geografie din Bucu
rești) tea continuat cercetările 
geografice ale Dunării în por-

de-al lor de muncă, 
vor aduna cu toții.

In sala de festivi
tăți, vor fi acolo ca 
invitați și șeful de 
echipă de la mode- 
lărie, Radu Bratu, și 
șeful de brigadă 
Suditu Gheorghe de 
la „prototipuri” o- 

mul acela cu privirea blajină. 
Probabil în primele rînduri de 
scaune se va așeza comunis
tul inovator, Marin Stanciu, 
unul din cei mai buni strun
gari ai „Tehnometalului". 
Are fața luminoasă, e lat în 
umeri, are mîini puternice, 
ochi negri. La cei 30 de 
ani ai lui știe atîta meș
teșug că bucuros dă oricui 
vrea să învețe. Se va uita, 
sigur se va uita, la Haralam
bie Șerbănoiu. A împlinit 18 
ani în luna mal Haralambie, 
• strungar șt el și elev la seral,

de 
cum 

cu 
dinți

lui

la „Aurel Vlaicu”. Strungarul 
inovator Marin Stanciu se va 
gîndi la zilele cînd a venit 
tînărul Haralambie în uzină. 
La ochii lui de atunci, mirați. 
Iși va aminti întrebările, mul” 
tele întrebări cu ajutorul că
rora se învață meseria 
strungar. De asemenea, 
l-a învățat să lucreze 
dispozitivul pentru tăiat 
la vibratoare — propria
inovație. Cum era Haralambie 
acum cîțiva ani ? Fața o avea 
de copilandru, pieptul mai 
avea încă loc să se dezvolte. 
Azi ? Bărbat în toată firea, cu 
o privire blîndă, dar și isco. 
ditoare, cu o față deschisă, 
prietenească. Din luna mai, 
cînd a împlinit 18 ani, parcă-i 
un alt om, mai grav, mai se
rios.

— Vreau să ajung să lu
crez prototipuri. Acolo-i meș
teșugul mare ! — ne spune el. 
Și să ajung la... maturitate.

piem de tînărul nostru *i-i 
spunem :

— Ești om de nădejde ! Ești 
om de nădejde, ai drepturi 
cucerite prin lupta multor ge
nerații, ai răspunderi, ai toată 
viața în față.

In calendarele aniversări- 
lqr nu vom găsi numele lui 
Gheorghe Mărgărit, al lui 
Ivan Vasile sau ale unor 
utemiști cum sînt Mihai 
Stanciu, Nicolae Petrașcu, 
Florian Popovici sau Radu 
Marian. Cu toate acestea 168 
de tineri — întreaga organi
zație de tineret din întreprln-

ce 
Să 
iie

cu fiecare 
mai mult, 

toate acestea pen
ii cît mai folosi- 

i noi în care se află, 
împletește visul cu

zi. 
să

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare in pag. a 2-a)
EUGEN FLORESCU

'Continuare în pag. a 2-a)



Elevi
Ia școala belșugului

Gata pentru deschiderea
cursurilor

S-au fin ut 
primele lecții

rintre hotărîrile 
luate -de aduna
rea generală de 
dare de seamă și 
alegeri a organi
zației de bază

U.T.M. din G.A.C. din comuna 
Diosig, regiunea Crișana, a 
fost consemnată și aceea pri
vind preocuparea organizației 
U.T.M. pentru deschiderea în 
bune condiții a cursurilor 
agrozootehnice. Mobilizarea 
tinerilor la aceste cursuri, cît 
și controlul asupra bunei des
fășurări a cursurilor, consti
tuie prevederi principale ale 
hotărîrii adunării generale.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M., împreună cu 
conducerea gospodăriei, sub 
conducerea organizației de 
partid, a luat astfel măsuri în 
vederea bunei desfășurări a 
cursurilor. Potrivit necesități
lor gospodăriei s-au organizat 
trei cercuri: primul (zooteh
nic) care va fi condus de zo- 
otehnicianul Pieni Iosif, al do
ilea (agrozootehnic) condus de 
inginerul Vegh Zoltan și al 
treilea (pentru meseriașii gos
podăriei) condus de 
loan.

De fapt pregătirile 
organizarea acestor 
au început cu mult înainte de 
a avea loc adunarea de ale
geri. Mai întîi s-a început 
popularizarea cursurilor agro
zootehnice. La această acți
unea, o contribuție de seamă 
a adus brigada artistică de a- 
gitație a gospodăriei agricole 
colective. Prin programele

Bonizs

pentru 
cursuri

prezentate, artiștii amatori au 
făcut cunoscute rezultatele 
bune obținute în producția a- 
gricolă din acest an, subli
niind totodată foloasele apli
cării în practică a cunoștințe
lor dobîndite la cursurile a- 
grozootehnice de către tinerii 
care au frecventat cu regula
ritate aceste cursuri în iarna 
trecută. Bineînțeles că briga
da artistică, îndrumată de co. 
miletul organizației U.T.M. 
și-a îndreptat atenția mai 
ales către acei tineri care nu 
au dovedit suficient interes 
față de îmbogățirea cunoștin
țelor agrozootehnice. Prin pro. 
gramul său, brigada i-a 
ajutat pe acești tineri să se 
preocupe de însușirea unor 
noi cunoștințe legate de mun
ca lor.

în actualul program al bri
găzii artistice de agitație și 
care recent a fost prezentat în 
fața tineretului se evidențiază 
scopul cercurilor agrozooteh
nice, se subliniază eficacita
tea lor practică.

Acestui scop i-au fost dedi
cate și proiecțiile de diafilme 
care au avut loc la căminul 
cultural cu ajutorul cărora 
s-au popularizat cele mai îna
intate metode de cultivare a 
porumbului hibrid, a viței de 
vie și a sfeclei de zahăr. 
După proiecție, tinerilor li s-a 
explicat că despre cele vizio
nate vor putea lua cunoștință 
mai în amănunțime în cadrul 
cursurilor învățămîntului agro
zootehnice.

întreaga muncă de popula.

aceste

pînă la
Cei trei

rizare a cursurilor agrozooteh
nice desfășurată de organiza
ția U.T.M. de la G.A.C. din 
comuna Diosig, sprijinul pri
mit din partea comuniștilor, 
au făcut ca 40 de tineri colec
tiviști să se inscrie deja, fie 
la un curs fie la altul, potri
vit preferințelor și sectorului 
de muncă în care lucrează. în 
același timp, numeroși vîrst- 
nici, dornici de a-și îmbogăți 
cunoștințele agrozootehnice, 
s-eru înscris și ei la 
cursuri.

Mai sînt puține zile 
începerea cursurilor,
lectori, împreună cu condu
cerea gospodăriei agricole 
colective, s-au orientat spre 
cele mai importante teme 
care interesează pe colecti
viștii de aici, care au legătură 
directă cu specificul gospodă
riei, ținînd seama că gospo
dăria din Diosig este cultiva
toare de viță de vie, de po
rumb, grîu, sfeclă de zahăr.

Colectivul de lectori și.a 
procurat un material didactic 
bogat : desene și schițe ale 
mașinilor agricole, mulaje, 
planșe, cu diferite soiuri de 
plante și animale, diafilme, un 
bogat material ilustrativ care 
va însoți expunerile.

Măsurile luate de organiza
ția U.T.M. în colaborare cu 
conducerea gospodăriei, sub 
îndrumarea 
partid, vor 
fășurare a 
tehnice.

organizației de 
asigura buna des- 
cursurilor agmzoo-

V. CLONDx

O m de nădejde
(Urmare din pag. l-a)

Nu la cea de la școală, com
pletează surîzînd. Ceilalți doi 
sărbătoriți de la secția freze- 
raboteze, Radu Marian și Flo
rian Popovici se vor afla ală
turi de Haralambie Șerbănoiu, 
iar Marin Stanciu va privi la 
emoția lor cu înțelegerea ani
lor ce-i are și a dragostei 
tovărășești ce le-o poartă.

Radu Marian — tînărul a- 
cesta din fața frezei, pe drept 
cuvînt va fi emoționat. S-a 
pregătit pentru aceste clipe. 
A citit o seamă de cărți. La 
liceul seral obține not© foarte 
bune. Și-a pus întrebarea 
dacă știe îndeajuns, are un 
bagaj suficient de cunoștințe 
pentru un tînăr de 18 ani ? 
Sau ar mai fi loc ?

— Desigur, loc este, nimic 
de spus, de aceea, la treabă. 
Radule, — așa mi-am spus — 
ne comunică tînărul frezor.

Cît privește pe Florian Po
povici, tînărul pe care l-am a- 
flat la polizor, este preocupat 
de felul în care muncește bri
gada lui Alexandru Chiru. 
Metodele înaintate de muncă, 
experiența cea mai folosi
toare producției — iată ce-l 
preocupă în mai mare mă. 
sură. Din toate acestea ss 
desprinde dragostea lor pen
tru meserie, pentru colectivul 
în care se află.

tovarăș cu Constantin Costaa, 
un tînăr de 24 du ani, și el 
șef de echipă, se va pleca 
spre dînsul și îi va spune :

— Mărgărit
Pentru cei 

mai în vîrstă, 
gărit, tînărul
pâr negru căzut paste frunte, 
cu ochii aceștia negri, negri 
și mari, reprezintă 
modelier de mîine. Ca 
Vasile. celălalt tînăr 
împlinit 18 ani în

Consiliul de conducere al 
gospodăriei agricole co
lective din Apoldu de 

Jos, raionul Sebeș, sfatul 
popular comunal, organizația 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, s-au preo
cupat încă cu mult timp îna
inte de pregătirea și deschi
derea învățămîntului agrozoo
tehnic de masă din acest an. 
Astfel au fost luate toate mă
surile pentru asigurarea con
dițiilor optime în care urmea
ză să se desfășoare lecțiile 
teoretice și practice, au fost 
întocmite de către specialiștii 
din G.A.C. programele anali
tice, a fost strîns materialul 
bibliografic și demonstrativ 
necesar. Organizația U.T.M. 
s-a îngrijit apoi de mobiliza
rea unui număr de 30 de tineri 
colectiviști pentru a lua parte 
la aceste cursuri alături de 
ceilalți 40 colectiviști înscriși. 
De pe lista elevilor nu lipsesc 
tineri colectiviști fruntași ca 
utemiștii Banciu Ilie brigadier 
de c'tmp, Buta Ion colectivist 
în brigada de cîmp, Olteanu 
Ilie și Beja Ana crescători de 
animale etc. Dintre toți cursan- 
ții, 35 participă la cercul agro
zootehnic și 35 la cercul legu
micol. Fiind pregătite din timp 
cu toată răspunderea cursurile 
agrozootehnice pentru ambele 
cercuri din G.A.C. Apoldu de 
Jos au putut fi deschise zilele 
trecute in bune condiții. Din 
sala căminului cultural unde 
va învăța cercul agrozooteh
nic ca și din sala școlii ele
mentare de 1 ani unde vor 
funcționa cursurile cercului de 
legumicultură nu a lipsit nici 
un cursant.

Tovarășii Albu Petre, pre
ședintele G.A.C. și Pamfiloiu 
Nicolae, secretar al sfatului 
popular comunal, au vorbit 
cursanților despre importanța 
învățămîntului agrozootehnic

Au remorcat 4.300 
trenuri 

cu tonaj sporit
Acțiunea de remorcare a 

trenurilor cu tonaj sporit s-a 
extins în rîndul mecanicilor și 
fochiștilor tuturor depourilor 
din Direcția regională C.F.R. 
Iași. De la începutul anului și 
pînă acum, ei au condus a- 
proape 4.300 trenuri cu tonaj 
sporit. Vagoanele acestor gar
nituri au transportat o în
cărcătură suplimentară de 
1.137.000 tone.

Mecanicii și fochiștii depou
rilor din cadrul Direcției re
gionale C.F.R. Iași împletesc 
acțiunea de remorcare a trei 
nurilor cu tonaj sporit cu 
munca pentru obținerea de cît 
mai multe economii de com
bustibil. Economiile realizate 
pe această cale sint de aproa
pe 13.000 tone de combustibil 
convențional — cantitate cu 
care se pot remorca dus și în
tors un număr de aproape 1900 
trenuri cu tonaj normal pe 
distanța Iași — Birlad.

(Agerpres)

ar
Ș> 
la

Suditu Gheorghe, autorul 
aparatului de recondiționare 
de la secția prototipuri — 
(aparatul a adus secției eco
nomii în valoare de 23.000 lei) 
va fi întrucîtva trist. în bri
gada lui toți au împlinit 18 
ani cu un an-doi sau chiar 
cu trei ani în urmă. Și el 
fi vrut să aibă în brigadă 
unul care să fi ajuns 
majorat în anul acesta.

Dacă ar avea în brigada Iul 
un astfel de tînăr, cu cît drag 
l-ar sărbători cu toții, — așa 
cum au făcut în alți ani cu cei 
care astăzi sint minunați iu. 
crători. La secția prototipuri 
trebuie să știi multă meserie 
Dacă In brigadă ar fi fost un 
tînăr care să împlinească 18 
ani ar fi creatorul unor piese 
șj martor a ceea ce înseamnă 
viața de brigadă. Dar se va 
bucura și el pentru toți cei
lalți. Vqt stringe mnnile 
tuturor — oricare din acești 
tineri pot face parte mîine 
din brigada lui și asta îl 
Incintă. Totuși tare mult ar fi 
vrut ca în brigadă să fie un 
tînăr care anul acesta să fi 
împlinit 18 ani...

Șe va așeza alături de 
Marin Stanciu și Radu Bratu, 
de la modelărie. E tot afît 
de înalt ca Stanciu, doar mai 
uscățiv, mult mai alb la fată 
iar mîinile au ceva gingaș, 
mîini de modelier. Prieten șl

Prevederile contractelor colective 
pe anul 1961

în întreprinderile ploieștene 
se face bilanțul îndeplinirii 
prevederilor din contractele 
colective pe anul 1961.

La cea mai mare uzină con
structoare de utilaj petrolier, 
„1 Mai“, au fost îndeplinite 
pînă acum 31 din cele 36 lu
crări cu caracter social-cultu
ral prevăzute în contractul co
lectiv. Printre acestea se nu
mără amenajarea unei stații 
de balneologie pe lingă spita
lul uzinei cu băi de nămol 
care funcționează în tot timpul 
anului.

La Uzinele textile „Constan
tin Ivănuș* din Brănești, s-a 
dat în folosință printre altele 
o ereșă cu 80 de locuri, iar la

în

prind viață
țesătoria de in și cinepă ..Olga 
Bancie* din Păulești o nouă 
cantină.

Obiectivele prevăzute
contractul colectiv au fost rea
lizate și la rafinăria Brazi.

Se îndeplinesc înainte de 
termen și angajamentele pre
văzut© în contractele colective 
privind sporirea producției și 
a productivității muncii, redu
cerea prețului de cost. Pe în
treaga regiune s-au realizat 
pînă acum o producție globală 
cu 13,3 la sută mai mare decît 
în anul trecut și economii su
plimentare în valoare de peste 
140.000,000 lei.

(Agerpres)

Studente de la Facultatea de Științe naturale din Cluj in 
practică la grădina botanică din localitate.

Foto AGERPRES

al nostru.
doi lucrători 

Gheoighe Măr- 
ou ciutul de

LAL ROMULUS

artistul 
și Ivan 
cart a 
martie, 

(Mărgărit ceva mai îtrziu, în 
iulie) execută lucrări 
delăria de categoriile 
a Vll-a și chiar a 
Asta dovedește că 
temeinic, 
ria. S-au 
școala medie serală, S**l ’» 
clasa a VIII-a Modest ‘ăcnt 
Mărgărit răspunde dragostei 
tovarășilor de echipă, sarci
nilor organizației cu muncă 
iără preget, cu necontenita 
strădanie de a se perfecționa 
în meșteșugul ales. Cei doi 
lucrători mai în vîrstă nu-1 
văd pe Mărgărit în sală, deși 
e acolo, ci la strungul dm 
secția modelărie, aplecat 
deasupra lui privind cu ochii 
mari și limpezi așchiile smul
se de cuțit. Se Însoțesc la li
ceul seral, la teatru sau la 
cinema, în discuțiile cu tova. 
râșii și prietenii lui. E un tî
năr căruia ți-i drag să-i vor
bești, pe care 11 stimezi și-l 
îndrăgești.

Toți acești tineri se pregă
tesc intens pentru ziua sărbă
torii majoratului. Ei sint oa
meni de nădejde, pe care te 
poți bizui. Faptul că sărbă
toarea majoratului o Intlm- 
pină cu succese in muncă, cu 
adîncirea cunoștințelor, învâ- 
țind — este cea mai bună do
vada a temeiniciei caracteru
lui lor.

de mo
ți VI-a, 
Vll-a. 
învață 

că li-i dragă x»se- 
înicris cu te 

serală. ;
Modest.

a

La muncă
In școala noastră 

— Școala profesio
nală UCECOM din 
Galați, au fost or
ganizate 6 brigăzi 
utemiste de muncă 
patriotică care cu
prind 210 elevi și 
eleve Anul acesta 
* fost bogat ia re-

decorativă a Fa- 
sticlă din Turda 
cu atenție sfa- 
care i le dă Ba- 

Așa va reuși 
toate produsele

Valentin Micușan, muncitor 
!n secția 
bricii de 
ascultă 
turtle pe
lea Baziliu.
ca toate produsele pe 
care le execută să iie fru
moase și de bună calitate.

Consum specific 
redus

La Uzinele de țevi „Repu
blica" din Capitală se folosesc 
cu succes dopurile de răcire 
— interior la agregatul perfo
rator, 
zează 
crește 
orară 
consumul de dopuri pe tona de 
laminate. în lunile trecute 
consumul specific de dopuri a 
scăzut de la 0,98 kg pe tona 
de laminate (procentul planifi
cat) la 0,168 la sută.

Printre succesele obținute 
de acest colectiv se numără 
și laminarea prăjinilor grele 
de foraj necesare industriei 
petroliere.

în acest fel se mecani- 
operațiile de laminare, 
considerabil producția 

a țevilor și se reduce

patriotică
amenajat terenul în 
jurul noilor blocuri, 
au participat la de
molări de clădiri, la 
stringerea recoite- 

Bar-
1

brigada utemistă de 
muncă patriotică 
nr. 169 condusă de 
Artemiza Cojocaru.

boși și Bra

DUMITRU 
CORJOS 

secretarul comite
tului U.T.M. Școala 

proferionc 
UCLJCOU

Ostaș pe frontul belșugului
(Urmare din pag. l-a)

toate chichi- 
de ea“.

înveți ca lumea 
țele, ori te lași

— Cum adică — a sărit Va
sile — tu, frate cu mine, în 
loc să pui o vorbă bună, să 
mi se dea cît mai repede va
cile in primire — îmi pui pie
dici ?

— Nu-ți pun piedici — eu te 
ajut! i-a răspuns scurt Traian.

Și din ziua aceea, fratele 
mai mic a devenit elevul fra
telui mai mare într-ale zo
otehniei.

— Am de gînd așa — s-a 
simțit parcă dator, cu o expli
cație, Traian Sporea — că 
dacă Vasilică o să învețe me
serie cum trebuie, și va fi in 
stare să ia un lot de vaci în 
primire, să-i las lui lotul meu 
pe care l-am adus la o pro
ducție de aproape 3.000 litri 
lapte pe cap de vacă furaja
tă anual. Tot se deprinde el 
cu animalele din acest lot 
acum, pe timpul „uceniciei". 
Cit despre mine, eu voi lua 
în primire alte vaci, cu o pro
ducție mai slabă, ca să le scot 
și pe alea la lumină...

M-am gindit că poate un 
altul intr-o astfel de situație 
nu i-ar fi pus asemenea „pie
dici" fratelui său, ci, l-ar fi 
„ajutat" să intre mai repede 
in meserie. Ca să cîștige mai 
mult dintr-odată.

— Păi asta ar fi însemnat 
cîștig ? a răspuns Sporea ca 
și cum mi-ar fi citit gindul. 
Cum ar fi intrat la vaci fără 
să cunoască meseria, gata, ar 
fi și dat producția de lapte 
peste cap. Și, nu era vorba că 
ar fi pierdut el. dar pierdeam

500 de fa-

zi întreagă la gospodăria agri
colă colectivă 
printre tinerii 
animale, l-am 
muncesc, cum caută să facă 
totul cît mai bine, cit mai se
rios. L-am văzut în timpul 
acesta și pe Traian Sporea în- 
vățîndu-și fratele mai mic me
seria.

— Uite, acum se apropie ora 
furajării animalelor — i-a spus 
el lui Vasilică la un anumit 
timp. Trebuie să începi să 
pregătești furajele. Uite aici 
tabelul. în funcție de produc
ție, se prevede pentru fiecare 
lot de vaci și pentru fiecare 
animal de producție, în parte 
— rația. Totul se face cu cin- 
tarul. Dacă te apuci să pre
gătești furajele, să le cîntă- 
rești, cind ele trebuie să fie 
deja în iesle, n-ai făcut nimic. 
S-au dus reflexele, 
ducția de lapte.

— Care reflexe ? 
curios Vasilică.

— Păi nu ziceai 
meserie și nu trebuie să mai 
înveți ? Reflexele condiționa
te... Dar lasă că despre asta 
o să citim noi într-o broșu
ră. Acum hai să cîntărim ca
ietele de sfeclă pe care tre
buie să le dăm vacilor.

Au plecat împreună. Vasi
lică a urcat roaba pe grăma
da de colete s-a suit in vîr- 
ful ei și a incărcat furca.

— Te-ai suit ca găina în 
vîrful grămezii — l-a ironizat 
Traian pe Vasilică. Noi tre
buie să facem economie de 
furaje frate-miu nu risipă.

din Hărman 
crescători de 

văzut cum

scade pro-

a întrebat

tu, că știi

ducă 
care îi

Dacă tu treci cu roaba peste, 
foile astea de sfeclă și le calci 
în picioare, crezi că vacile &'r 
să le mai mănînce ?

Și Vasilică, dîndu-se jos din 
vîrful grămezii, a înțeles că 
frate-său avea dreptate.

Intre timp Sporea le-a mai 
ajutat și altor băieți să cintă- 
rească furajele, i-a mai ajutat 
Octaviei Tohăneanu să 
la alăptat vițeii pe
avea îm grija sa, iar apoi, la 
muls, așa cum se întîmpla de 
fiecare dată de cind Vasilică 
îi era „ucenic", Traian Sporea 
i-a arătat acestuia cu răbdare 
cum să facă masajul ugerului 
înainte de muls, i-a explicat 
de ce este necesar acest lucru, 
l-a pus pe el să 
gur.

— Numai așa - 
seria muncind 
eu răspundere — 
„profesorul" explicațiile.

11 priveam pe Trr an Spo
rea. Făcea toate aceste lucruri 
in modul cel mai firesc. Le 
făcea pentru fratele lui, Vasi
lică, și le-ar fi făcut pe-ntru 
oricare altul care ar fi vrut 
să învețe meserie. Asta pen
tru că el era convins că în 
acest fel gospodăria colectivă 
mai cîștigă încă un bun în
grijitor de animale.

Acestea sînt lucruri șt în
tâmplări obișnuite din munca 
de fiecare zi a lui Traian Spo
rea. Lucruri și întâmplări 
obișnuite din viața unui 
obișnuit, a unui îngrijitor 
animale de la gospodăria 
lectivă.

execute sin-

nvață me- 
seriozitate, 

și-a încheiat

om 
de 
co

■ S-au întors geologii • • •

te
cind 
tinerii

i-am vizitat 
cercetători 
drumeție, 
suna încă 

viscolul

in Car pății 
Rttsu in Ma-

La cămin—activitate
r. satul Gherăești. 
centrul comunei 
Gherăești, raionul 
Roman., a fost ri
dicat nu de mult 
un cămin cultural

modern, încăpător, care oferă 
cele mai bune condiții desfă
șurării unei intense activități 
cultural-artistice. In sat există 
o bună tradiție a muncii cul
turale și artistice. Corul din 
Gherăești — de pildă — și-a 
cîștigat in trecutul apropiat 
un frumos renume în între
gul raion și chiar în Întreaga 
regiune. Serile literare și se
rile de întrebări și răspunsuri 
atrăgeau mereu sute de țărani 
muncitori din sat și de pe tot 
cuprinsul comunei.

In ultimele luni insă, acti
vitatea cultural-artistică la 
căminul cultural a slăbit 
mult. Nu sint suficient folo
site posibilitățile mari care 
există pentru organizarea u- 
nor manifestări permanente 
bogate în conținut, interesan
te. atractive. Așa, de exemplu, 
de o bucată de vreme n-au 
mai fost folosite asemenea 
forme convingătoare de de
monstrare a superiorității a- 
griculturii socialiste cum ar fi 
invitarea unor membri ai gos
podăriilor colective din comu
nele învecinate, vizite la gos
podării colective, concursuri 
„Cine știe, cîștigă” pe teme 
legate de transformarea so
cialistă a agriculturii, seri li
terare pe marginea operelor 
care vorbesc despre colectivi
zare etc. Corul și echipa de 
teatru nu mai activează, 
pe scena căminului n-au 
fost prezentate în ultima 
me programe de coruri, 
citări, scenete etc.

Această stare de lucruri se 
datorește faptului că atît con
ducerea căminului, est și alți 
factori care trebuie să ajute

faptul că 
lei pen- 

lux" în 
de radio

iar 
mai 
vre- 
re-

La buna desfășurare a activi
tății cultural-educative și-au 
slăbit preocuparea pentru asi
gurarea unei bogate vieți cul
turale în sat. Astfel, în ulti
mele luni, organizația U.T.M. 
n-a venit cu nici o inițiativă 
mai importantă pentru îmbo
gățirea programului căminu
lui. Tocmai pe terenul insufi
cientei preocupări pentru des
fășurarea unei bogate vieți, 
culturale în sat și-au făcut 
loc asemenea manifestări de 
formalism cum ar fi 
s-au cheltuit 6.000 
tru o „cortină 
vreme ce aparatul
al căminului nu funcționează 
din... lipsă de fonduri 
pentru unica repara
ție necesară. Sau fap
tul că programele că
minului 
doar... în 
școlii.

Curmînd 
delăsarea, 
țările de formalism, conduce
rea căminului, 
factori care au 
a contribui la 
vieții culturale 
să desfășoare o muncă plină 
de inițiativă, perseverentă, 
continuă pentru ca minunatele 
condiții existente să fie folosite 
din plin și în permanență, 
pentru ca la cămin să se ducă 
o activitate rodnică, bogată.

Căminul cultural din Ghe- 
răești poate și trebuie să 
vină centrul unei intense 
tivități cultural-educative, 
în sat să clocotească o 
gată viață culturală, i

sarcinilor trasate de partid 
agriculturii.

E necesar ca. incepînd cu 
perioada imediat următoare 
să fie organizate zilnic con
ferințe sau simpozioane, să se 
prezinte cu regularitate piese 
de teatru, recenzii literare, 
concursuri „Cine știe, răspun
de" și alte manifestări atrac
tive și interesante care să-i 
ajute pe țăranii muncitori să 
înțeleagă în profunzime, mul
tilateral politica partidului 
nostru, să și-o însușească și 
să lupte pentru înfăptuirea ei. 
Asigurarea unei activități 
permanente, zilnice, să se îm
pletească cu preocuparea ne-

sint afișate 
cancelaria

deindată 
manifes-

Despre activitatea căminului 
cultural din Gherăești-Roman

toți ceilalți 
îndatorirea de 
bunul mers al 
în sat trebuie

de- 
ac- 

, ca 
bo- 

care 
să-și aducă din plin contri
buția la educarea țăranilor 
muncitori în spiritul socia
lismului, la mobilizarea lor 
în lupta pentru înfăptuirea

slăbită pentru un conținut 
bogat al manifestărilor, al re- 
pertoriilor formațiilor artis
tice.

în comună, unde la ordinea 
zilei se află problema convin
gerii țăranilor întovărășiți să 
treacă la gospodăria colectivă, 
se simte nevoia să predomine 
manifestările care să popu
larizeze avantajele agricultu
rii socialiste, rezultatele obți
nute de gospodăriile colective 
fruntașe, care să lămurească 
o serie de probleme legate 
de felul cum se muncește în 
gospodăria colectivă, cum e 
retribuită munca, problema 
zestrei și altele. întîlniri cu 
colectiviștii din comunele a- 
propiate (de la Botești și Vă
leni — de pildă), seri închi
nate întovărășiților care au 
depus cerere de înscriere în 
G.A.C., seri de întrebări și

punea de la Brăila la Turna 
Măgurele, iar tînărul geolog 
Pop Grigore a făcut studii in
teresante privind fundamenta
rea științifică a formațiunilor 
generatoare și purtătoare de 
hidrocarburi din Transilvania 
de Nord. Tot el, împreună cu 
un colectiv au lucrat în vara 
acestui an la eșantionarea 
geochimică a calcarelor jura- 
sice din partea centrală a 
Dobrogei, roadele cercetării 
avînd importante efecte eco
nomice pentru industria side
rurgiei, cimentului, zahărului, 
construcțiilor. Mulți alți ti
neri cercetători au studiat pro
bleme de mineralogie, pale-

Lari-
Constantin in Munții Apuseni, 
Victor Moisescu
Orientali, Doina 
ramureș...

In ziua 
la institut, 
abia sosiseră din 
In urechi le mai 
freamătul stufului,
munților, clocotul apelor. Din 
primele zile insă ei se și așe
zaseră la mesele de lucru, des- 
făcuseră pachetele cu mate
rial documentar, își sintetizau 
elementele descoperite.

Da data aceea se scriseseră 
deja și primele pagini ale 
unor noi lucrări științifice.

aritmetica 
grea 7

N. SCARLET

Crește numărul 
cititorilor la sate

răspunsuri pe tema : „Să cu
noaștem gospodăriile colective 
din regiune- iată numai cîte- 
va manifestări interesante, 
atractive, eficiente. Trebuie 
acordată atenție și activități
lor menite să ajute la crește
rea nivelului de cunoștințe 
agrozootehnice, precum și la 
răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice în rîndul țăranilor 
muncitori. O mai mare am
ploare trebuie s-o ia propa
ganda prin conferințe dîn
du-se o deosebită atenție răs- 
pîndirii formelor ei mai acce
sibile și mai atractive: sim
pozioanele. jurnalele vorbite, 
consultațiile științifice.

Pătrunzîndu-se mai 
profund de marea în
semnătate pe care o 
are munca cultural- 
artistică în mobili
zarea tinerilor țărani 
muncitori 
pentru 
politicii 

organizația U.T.M. 
mună, toți utemiștii din Ghe
răești trebuie să-și aducă un 
aport entuziast la desfășura
rea unei însuflețite activități 
culturale. Comitetul comunal 
și comitetele sătești U.T.M. au 
datoria să lărgească mult rîn- 
durile utemiștilor care parti
cipă la organizarea diferitelor 
acțiuni cultural-educative. Nu 
numai tinerele cadre didac
tice din comună, ci un număr 
cît mai mare de tineri pasio
nați pentru diferitele activi
tăți culturale, să fie antrenați 
la sprijinirea manifestărilor 
culturale ce se organizează 
Organizația U.T.M. are da
toria să ajute activ, concret, 
conducerea căminului, dind 
mereu dovadă de inițiativă, 
contribuind din plin Ia întoc
mirea programului manifestă
rilor cultural-artistice. O sar

în lupta 
înfăptuirea 
partidului, 

din co-

cină de onoare și răspundere 
a organizației U.T.M. din co
mună este să se preocupe de 
punerea rapidă pe picioare a 
corului și echipei 
de organizarea de 
tistice astfel incit 
se simtă pe scena 
prezența acestor formații ar
tistice. Cine dacă nu, în pri
mul rînd, tinerii să facă parte 
din echipele de dansuri și 
teatru, din coruri, tarafuri, 
unde pot să-și afirme pe de
plin talentele și aptitudinile 
artistice ? O preocupare per
manentă trebuie să existe 
pentru organizarea unor ac
țiuni specifice pentru tineret, 
acordîndu-se atenție îmbogă
țirii „joilor tineretului" astfel 
ca acestea să fie mai variate, 
cu programe mai multilate
rale și mai pline de conținut.

Cerînd sprijinul organiza
ției comunale de partid, co
mitetul comunal U.T.M. Ghe
răești trebuie să analizeze te
meinic, cu spirit de răspun
dere sarcinile ce-i revin și 
măsurile necesare pentru a-și 
aduce o contribuție valoroasă 
la intensificarea muncii cul
turale, la ridicarea ei 
nivel cît mai înalt.

Comitetul raional 
Roman are datoria să 
organizației U.T.M. din Ghe
răești un ajutor mai temeinic, 
mai concret, mai operativ. 
Activiștii comitetului raional 
care vin la Gherăești, să se 
intereseze îndeaproape de ac
tivitatea culturală, să ia parte 
la programele de la cămin, 
la manifestări culturale, la 
acțiunile cercurilor de citit 
etc. dînd îndrumări concrete, 
ajutînd la organizarea unor 

interesante, la 
conținutului a-

manifestări 
îmbogățirea 
cestora.

de teatru, 
brigăzi ar- 
imediat să 
căminului

la un

U.T.M. 
acorde

EM. RUCAR

La biblioteca raională din 
Băilești, regiunea Oltenia, a 
avut loc un concurs pe tema 
„Să ne cunoaștem gospodăria 
agricolă colectivă*. Concuren- 
ții au vorbit despre gospodăria 
lor, despre metodele agroteh
nice aplicate la întreținerea 
culturilor, despre rezultatele 
obținute în producție, despre 
schimbarea înfățișării satelor 
din raion și creșterea bună
stării colectiviștilor.

Consfătuirile periodice cu ci
titorii, simpozioanele, procesele 
și serile literare, concursurile 
„Cine știe, cîștigă" care au loc 
la cele peste 800 biblioteci să
tești, comunale și raionale din 
regiunea Oltenia atrag în rîn- 
dul cititorilor tot mai mulți 
oameni ai muncii, îndeosebi 
muncitori și țărani colectiviști. 
De la începutul anului, numă
rul cititorilor înregistrați la a- 
ceste biblioteci a crescut cu 
circa 25.000 față de cel din 
anul trecut, iar numărul cărți
lor citite se apropie de două 
milioane.

★
In localitățile Monor, Gh. 

Doja, Voșlobeni, Sărmaș și 
alte 15 sate și comune din 
Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au fost înființate 
noi biblioteci. Astăzi, în aceas
tă regiune există peste 1000 de 
biblioteci raionale, comunale, 
uzinale etc. înainte de elibe
rarea țării, pe teritoriul re
giunii existau numai 68.

Aceste biblioteci, dotate cu 
peste un milion de volume din 
diferite domenii, găzduiesc nu
meroase manifestări instructi
ve ca : recenzii de cărți, întîl
niri între scriitori și cititori, 
seri literare, expoziții de cărți, 

etc. 
trei 

care 
s-a

consfătuiri cu cititori 
Drept rezultat în ultimii 
ani numărul cititorilor 
frecventează bibliotecile 
dublat.

Mult solicitate sint și 
peste 1000 biblioteci de 
și mobile, care deservesc mun
citorii din exploatările fores
tiere, oamenii muncii din cela 
mai îndepărtate cătune din re
giune.

cele 
casă

(Agerpres)



Preocupare pentru 
dezvoltarea continuă 

a sectorului zootehnic

în greu- 
fiecărui 

de 
a 

adunare

480
spus 

tînărul 
Avram 
reușit, să depă-

crescă- 
Furdui

ospodăria agricolă 
de stat Orăștie a 
devenit în ultimii 
ani o unitate so
cialistă bine cu
noscută în regiu

nea Hunedoara și în țară, mai 
ales prin sectorul porcinelor 
care se dezvoltă rapid cu fie
care an. Astăzi, de exemplu, 
numărul porcinelor a sporit la 
15.079 capete. Cea mai mare 
parte sînt destinate pentru în
grășat, iar restul pentru pră- 
silă. Totodată G.A.S. a dezvol
tat mult și ferma de vaci. Mo
bilizați de organizația de 
partid, muncitorii își consacră 
toate eforturile pentru a face 
din gospodăria în care lucrea
ză o unitate socialistă puterni
că, cu o rentabilitate din ce în 
ce mai mare, un izvor de mari 
venituri pentru statul nostru 
socialist. O bună parte dintre 
muncitorii gospodăriei sînt ti
neri. Despre contribuția adusă 
de ei la dezvoltarea G.A.S., la 
sporirea producției de carne și 
lapte, s-a vorbit pe larg cu pri
lejul recentei adunări gene
rale U. T. M. pen
tru darea de seamă 
și alegeri.

— Conform pla
nului, sporul me
diu zilnic 
tate al 
porc era 
grame — 
în 
tor de porci 
— dar noi am 
șim această cifră pe întregul 
sector cu 18 grame în medie 
la fiecare porc. Datorită aces
tei depășiri oamenii muncii au 
primit de la gospodăria noas
tră pe primele zece luni ale 
anului 53 tone carne de porc 
în plus față de plan.

Cele mai bune rezultate — 
arăta darea de seamă — le-au 
obținut tinerii din brigăzile 
zootehnice conduse de ute- 
miștii Popa Lidia și Borza Ilie, 
ingineri zootehniști. Prima 
brigadă a obținut un spor me
diu zilnic în greutatea porci
lor de 546 grame, iar brigada 
lui Borza Ilie a realizat 503 
grame. întreaga gospodărie se 
mîndrește cu tinerii crescători 
de porci Bubău Iosif, Roșianu 
Maria. Ancău Maria, Steau 
Leontina. Popa Ileana, Budu- 
ran Maria etc., care, prin con
știinciozitatea lor in muncă, 
prin respectarea normelor ști
ințifice de îngrijire și hrănire 
a porcilor, au obținut mari 
producții de carne.

Aplicînd cele mai înaintate 
metode de 
grijire a 
nîndu-și în 
întreaga lor 
îngrijitori de vaci din 
Gelmar au reușit să 
producții tot mai sporite de 
lapte, de la fiecare vacă fu
rajată.

— In primele 10 luni ale a- 
nului, a arătat in cuvîntul său 
utemistul Vasile Perța — teh
nician zootehnist — noi am de
pășit sarcina de plan la pro
ducția de lapte cu peste 300 
litri în medie pe cap de. vacă 
furajată. Pe baza acestui spor 
de producție noi vom livra 
statului anul acesta cu 210 
hectolitri de lapte mai mult 
decît prevede planul.

creștere și 
animalelor, 

această 
pasiune și

în- 
pu- 

muncă 
tinerii 
secția 
obțină

i tinerii care au 
muncit în celelal
te sectoare și-au 
adus o importan
tă contribuție la 
realizarea planu

lui de producție al gospo
dăriei.

— Tractoriștii au terminat 
însămînțările de toamnă cu 7 
zile mai devreme, executînd 
totodată numai lucrări de 
bună calitate, spunea în adu
nare tînărul tehnician agro
nom Kerekeș Tiberiu. După ce 
am terminat propriile noastre 
lucrări agricole, organizația de 
partid și conducerea gospodă
riei au hotărît să ajute la în-

-------•-------

Cinematogxate
LA ÎNCEPUTUL SECOLU

LUI : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). 
CAZUL GLEIWITZ : Patria (10; 
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21). ME
CANICUL CONDUCEA TRE
NUL : Republica (9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 19 ; 21,15), I. C. Fri
mu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21),
Al. Sahia (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21), Miorița (10 ; 13 ; 16,30 ;
18.45 ; 21). VlNTUL S-A OPRIT 
ÎN ZORI : București (9 ; 11 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21). NU TE LAȘA
NICIODATĂ : rulează la cine
matografele 8 Martie (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Arta (15 ; 17 ; 19 ; 21), 
G. Coșbuc (15 ; 17 ; 19 ; 21).
CELE 400 DE LOVITURI : V. 
Alecsandri (9 ; 11; 13 ; 15 ; 17; 
19 ; 21), Elena Pavel (cinema
scop — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Gh. DoJ. (cinemascop — 
10 ; 12 ; 14,15 , '6,30 ; 18,45 ;
21). CAZACII : -Jagheru (10 ; 
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), M. Gorki 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
KER OGLÎ : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 10 
pină la orele 14. după-amiază
16 : 18,30 ; 20,45). ULTIMUL
MEU TANGO : rulează la cine
matografele : Olga Bancic (9,15;
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), V.
Roaită (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,30). Volga (9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30; 
19 ; 21,30). SPECTATORI 1N
OFSAID : Central (10 ; 11,45 ;
13.30 ; 15,15 ; 17 ; 18,45 ; 20,30).
RAPSODIE UCRAINEANA : 
Victoria (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21) CEI TREI GINERI — 
STIINTA ȘI MATERIALE NOI 
- INSTINCTUL INFRÎNT — 
SPANIA 1800 : Timpuri noi (ru
lează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10 ; 11). EL 
HAKIM : 13 Septembrie (12,15;
14.30 : 16,45 ; 19 ; 21,15). DOUA 
VIEȚI — ambele serii : Tinere
tului (16 : 19.30). Ilie Pintilie 
(15.15 ; 19). 

sămînțări gospodăriile colec
tive din împrejurimi. Organi
zația U.T.M. a mobilizat mulți 
utemiști în această acțiune.

Darea de seamă prezentată 
de comitetul organizației de 
bază U. T. M. a amintit, de 
exemplu, că și cu alte oca
zii tinerii lucrători din 
G. A. S„ la chemarea orga
nizației de partid, au acordat 
un real sprijin colectiviștilor 
din jur pentru întărirea și 
consolidarea gospodăriilor co
lective, au ajutat țăranii înto
vărășiți sau cu gospodării in
dividuale din satele din apro
piere să înțeleagă mai bine a- 
vantajele muncii în G.A.C. 
Mulgătorii de la ferma de vaci 
a G.A.S., de exemplu, au invi
tat la ei Pe tinerii mulgători 
din cîteva gospodării colective 
din raion pentru a le împăr
tăși din experiența muncii lor.

Tot în acest scop tînărul me
canizator Popa Vaier a ținut în 
fața tinerilor colectiviști din 
Băcăinți o expunere despre 
importanța executării la timp 
Și în bune condițiuni a lucră

Pe marginea adunării generale 
de dare de seamă și alegeri 

a organizației de bază II. T. M. 
de la G. A. S.-Orăștie

rilor agricole mecanizate, des
pre producțiile mari care se 
pot obține la hectar lucrînd 
pămîntul după cele mai înain
tate reguli agrotehnice.

— Noi am obținut bune re
zultate în muncă — a spus tî
nărul zootehnist Roșioru Ma
rin, în primul rînd, datorită 
perfecționării neîncetate a cu
noștințelor profesionale. In a- 
ceastă privință cel mai mult 
ne-au ajutat cursurile de ridi
care a calificării profesionale, 
la care au participat toți ti
nerii din gospodăria noastră : 
14 la cercul de învățămînt 
zootehnic, 6 la cel agrotehnic 
și 12 la cercul de mecanizare. 
Organizația U.T.M. a avut o 
preocupare deosebită în acest 
sens. După ce a explicat fiecă
ruia dintre noi însemnătatea 
ridicării continue a calificării 
profesionale și ne-a îndrumat 
să ne înscriem la cursuri, co
mitetul organizației U. T. M. 
s-a interesat cum studiem, cum 
ne însușim materialul preda:, 
cum aplicăm in viață cunoș
tințele dobîndite. Anul trecut 
noi hrăneam porcii exclusiv 
cu furaje uscate. La cursul 
zootehnic am învățat însă că 
această alimentație este dău
nătoare, ea îngreunînd îngrâ- 
șarea porcilor și pricinuin- 
du-le diferite boli. De atunci 
noi am început să aplicăm o 
furajare mixtă distribuind 
porcilor de două ori pe zi hra- 
oă umedă. îmbibată cu zer 
sau apă. In urma acestei ali
mentări rezultatele obținute in 
creșterea și îngrijirea porcilor 
sînt cu mult superioare celor 
din anul trecut.

ăcind bilanțul 
contribuției aduse 
de tineri la obți
nerea acestor re
zultate, adunarea 
generală a scos în 

că ele se dato- 
politice desfă-

Tinerii care au 
cuvîntul au amintit

evidență 
resc muncii _ 
șurate de organizația U.T.M. 
sub conducerea organizației 
de partid.
luat
că în multe adunări generale 
U.T.M. comunistul Vasile Sa
far, organizator de partid al 
G.A.S., le-a vorbit tinerilor 
despre istoricul G.A.S., despre 
viitorul ei, despre sarcinile 
puse de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie 1961 în 
fața gospodăriilor agricole de 
stat, despre contribuția pe 
care poate și trebuie să și-o 
aducă tineretul la realizarea 
acestor sarcini.

— Invățămîntul politic 
U.T.M. în care s-au studiat 
documentele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., informările 
politice organizate în fiecare 
adunare generală U.T.M. și cu

A
bia ne-am obișnuit 
cu gestul de a ridica 
săptămînal de pe 
masa librarului o

nouă carte apărută 
în recenta serie a

„Bibliotecii pentru tofi", că aceas
ta a și ajuns la numărul 100. Cînd 
o constați, și te obișnuiești cu ea, 
cifra, în rotunjimea ei, te emo
ționează, îți confirmă o certitudine 
pe care o aveai, nemărturisită, 
încă de cînd ți s-a ivit pe masă 
întîiul volum al seriei. Iți arunci 
privirile în raft, la suta de volu
me ; sînt în fața ta o sută de 
porfi prin care ai trecui sau vei 
trece spre lumea largă, o suta de 
drumuri ce duc spre cunoașterea 
mai bună a ei. Și bucuria îți 
crește la gîndul că odată cu fine 
au pășit sau vor păși peste aceste 
porți alte cîteva zeci și sute de 
mii de semeni ai tăi. Pentru că 
această nouă serie a „Biblioteci 
pentru toți", a înregistrat tiraje 
considerabile, unele volume, cum 
ar fi, spre exemplu, cel al poezi
ilor lui Eminescu, trecînd cu mult 
pesfe suta de mii de exemplare. 
Nici o carte n-a fost tipărită în 
mai puțin de 20.000 de exem
plare, iar tirajul total al acestei 
sute de numere se ridică la 
4.319.000 de exemolare. De aici 
rezultă un tiraj mediu de 43.190 
de exemplare pentru fiecare vo
lum. Și să nu uităm că mai toate 
titlurile apărute în colecția „Biblio
tecii pentru toți" sînt reeditări ale 
unor opere apărute nu de mult,

*) Astăzi apare nr. 100 din 
„Biblioteca pentru ioți". 

alte ocazii, vizitele deosebit da 
instructive întreprinse la gos
podăria agricolă de stat din 
Bîrcea și în alte locuri, au a- 
vut un efect pozitiv în mobi
lizarea tinerilor la îndeplini
rea cu răspundere a sarcinilor 
ce le-au fost încredințate, a 
spus tînărul Popa Vaier.

Pe baza sugestiilor făcute 
de participanții la discuții, a 
propunerilor reieșite din darea 
de seamă și din proiectul de 
hotărîri adunarea generală 
U.T.M. a stabilit cîteva măsuri 
concrete menite să îmbunătă
țească
de bază U.T.M. 
politică a tinerilor și de mo
bilizarea lor la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin gospodăriei 
de stat în anul 1962. Iată 
cîteva din aceste hotărîri.

Pentru creșterea continuă a 
nivelului de cunoștințe profe
sionale al tinerilor, organizația 
de bază U.T.M., să mobilizeze 
la cursurile de învățămînt a- 
grozootehnic, care se vor des
chide în 
miștii și

munca organizației 
de educare

curînd, pe toți ute- 
tinerii din G.A.S., 
iar periodic comi
tetul organizației 
U.T.M. să analize
ze cum își însușesc 
tinerii și cum apli
că în viață cunoș
tințele acumulate 
la aceste cursuri. în 
același scop, s-a 
hotărît ca cel pu

țin odată pe lună, să se 
dezbată cu tinerii, pe sectoare 
de activitate, cele mai impor
tante materiale de specialitate 
apărute în revista gospodării
lor agricole de stat.

In vederea ridicării produc
ției de lapte pe fiecare vacă 
furajată se vor organiza cu ti
nerii îngrijitori și mulgători 
de vaci, vizite la fermele de 
vaci ale G.A.S. din Apoldu de 
Sus și ale gospodăriilor agri
cole colective din Pianu de 
Jos și Cîlnic, pentru a studia 
metodele de muncă, experien
ța mulgătorilor de aici care au 
devenit cunoscuți în toată re
giunea pentru producția mare 
de lapte obținută pe cap de 
vacă furajată.

dunarea generală 
U.T.M. a hotărît 
apoi ca noul comi
tet al organizației 
de bază U.T.M., 
în colaborare cu 

comitetul sindicatului și con
ducerea gospodăriei și sub 
conducerea directă a orga
nizației de partid, să antre
neze în întrecerea socialistă pe 
toți tinerii din G.A.S. și îndeo
sebi pe cei din brigăzile secto
rului zootehnic.

Pe baza valorificării mal 
complete a resurselor locale și 
pe baza generalizării celor mai 
înaintate metode de muncă, ti
nerii din G.A.S. și-au propus 
ca în cursul anului viitor să 
economisească 10.000 kg fu
raje, să realizeze beneficii 
peste cele planificate în va
loare de 300.000 lei și economii 
la prețul de cost în valoare 
de 25.000 lei peste cele plani
ficate.

în domeniul îmbunătățirii 
continue a conținutului politic- 
educativ al adunărilor gene
rale și al învățămîntului poli
tic U.T.M., al intensificării ac
tivității cultural-educative, al 
organizării în mod plăcut și 
instructiv a timpului liber al 
tinerilor, adunarea a stabilit 
de asemenea, unele măsuri 
concrete.

Urmează acum ca noul co
mitet al organizației de ba
ză U.T.M. să depună toate 
eforturile pentru mobilizarea 
utemiștilor și tinerilor la în
deplinirea hotărîrilor stabilite 
de adunare, a sarcinilor din 
ce în ce mai mari pe care 
partidul le pune în fața gos
podăriilor 
opera de 
strucției 
noastră.

agricole de stat în 
desăvîrșire a con- 

socialiste în patria

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

100 de do !um i'.
în alte zeci de mii de exemplare, 
uneori. Cererea de literatură e 
însă atît de mare, incit chiar alunei 
cînd poeziile lui Eminescu, Coș
buc, Arghezi, bunăoară, apar în 
ediții paralele (ediția bibliofilă și 
în „Biblioteca pentru toți11) și în 
tiraje extreme în ambele cazuri, 
ele zboară din librării, reclamînd 
la numai cîfeva luni cîteodată, 
repetarea edițiilor, a amîndorura 
chiar. Operele lui Shakespeare, 
Goethe, Balzac, Tolstoi ori Sado- 
veanu, tipărite In multe alte ediții, 
au cunoscut o nouă și largă răs- 
pîndire în public prin intermediul 
acestei colecții, care-și merită cu 
prisosință atributul — pentru toji.

S-au tipărit în doi ani de zile 
în colecția „Biblioteca pentru toți11 
opere aparținînd unui număr de 
14 literaturi : romînă, rusă și so
vietică, franceză, germană, polo
neză, elină, americană, cehă, bul
gară, idiș, maghiară, indiană, en
gleză, spaniolă. Ponderea cea mai 
mare o are, cum era și firesc, li
teratura romînă, căreia i-au fost 
rezervate 54 de numere, în care 
au fost cuprinse 46 de opere (u- 
nele cărți fiind tipărite în două 
numere consecutive).

Dintre genurile literare cel mai 
mult cultivaț de editură, în urma 
sondajelor făcute în rîndurile pu
blicului cititor, bineînțeles este ro
manul, din care au apărut 48 de 
opere. Au fost publicate numai 11 
volume de versuri și abia două de

i

I

Blocuri noi în orașul Do- 
rohoi, regiunea Suceava 

Foto; C. IONEL

De la Pavilionul
de mostre - 
în producție 

de serie
O treime din numărul total 

al articolelor și modelelor 
prezentate de către industria 
ușoară la cel de-al IlI-lea Pa
vilion de mostre a intrat în 
producție de serie.

La fabricarea noilor produse 
se ține seama de propunerile 
și sugestiile făcute de vizita
torii pavilionului. Țesăturile, 
îmbrăcămintea și încălțămin
tea introduse în producție se 
remarcă prin varietate și co
lorit plăcut, corespunză
toare preferințelor populației. 
Sînt larg folosite masele plas
tice, firele și fibrele sintetice.

în vederea realizării volu
mului de mărfuri prevăzut șl 
a tuturor sortimentelor expuse, 
la un nivel calitativ înalt, în 
întreprinderi au fost luate o 
serie de măsuri organizato. 
rice. Se aplică noi tehnologii 
de fabricație, se generali
zează inovații aplicate cu 
succes în cursul anului In di
verse fabrici și se montează 
noi utilaje.

Zilele acestea primele can
tități de mărfuri realizate po
trivit mostrelor expuse au fost 
livrate unităților comerciale.

(Agerpres)

folclor ceea ce e totuși foarte 
puțin. In ceea ce privește poezia 
semnalăm, aproape ca pe o 
curiozitate, faptul că opera nici 
unui mare poet universal, clasic 
ori contemporan, n-a fost inclusă 
în această sută de numere ale

NOTE
DE LECTOR

Bibliotecii, ceea ce ni se pare 
anormal și în discordanță cu ce
rințele publicului. Ni se pare apoi 
ciudată lipsa sistematică din co
lecție a literaturii științifico-fantas- 
tice și a celei de aventuri, cu atît 
mai mult cu cit principalii ei citi
tori sînf tinerii. O colecție care 
ignorează acest fel de literatură 
riscă să nu răspundă cu prompti
tudine cerințelor cititorilor ei și, 
dintr-un anumit punct de vedere, 
să nu fie în cea mai strînsă relație 
cu contemporaneitatea. Iar dacă 
la sfîrșitul anului 1965 vom avea 
în biblioteca noastră numărul im
presionant de 315 volume ale a- 
cesfei serii, am dori ca ele să 
poată constitui și o oglindă a li
teraturii lumii de-a lungul vremii 
dar și o imagine a celei contem
porane, să se înscrie ca o contri-

Fotbal
Duminică, pe stadionul „23 

August11, cu începere de la 
ora 12,15 se va disputa meciul 
amical de fotbal dintre echi
pele bucureștene C.C.A. și Di
namo. în deschidere va avea 
loc întîlnirea formațiilor de ti
neret ale celor două echipe.

*
Săptămîna viitoare selecțio

nata de fotbal a R. P. Ungare 
își va începe turneul său de 
cinci meciuri în America de 
sud. La 7 decembrie fotbaliștii 
maghiari vor întîlni la Santi
ago echipa Chile, iar la 10 de
cembrie o formație de club în 
orașul Antofagasta. După aceea 
echipa R. P. Ungare va pleca 
în Columbia unde va juca la 
17 decembrie cu reprezenta
tiva țării, urmind ca după trei 
zile să joace la Guayaquil cu 
echipa Ecuadorului.

Baschet
Astăzi sînt programate în 

sala Ginlești două intilniri fe
minine din cea de-a 6-a etapă 
a campionatului republican de 
baschet. De la ora 17,30 se dis
pută meciul Știința București 
Progresul București, iar de la 
ora 19,00 Rapid-I.C.F.

★
La 5 decembrie sala Dina

mo din Capitală va găzdui

bufie de preț la educarea multi
laterală a maselor de cititori.

Fiind la un punct de pe care 
se poate privi cu siguranță în 
viitor, dar și în urmă, la expe
riența cîștigată, diriguitorii colec
ției (a căror muncă merită de 
altfel toată lauda) vor putea găsi, 
nu ne îndoim de aceasta, un 
mai just echilibru între sectoarele 
literare pe care le au sau vor 
trebui să le aibă în vedere, vor 
afla căile prin care să se apropie 
tot mai mult de nevoile publicu
lui. Am sugera ca, din cînd în 
cînd, să se alcătuiască numere 
dedicate unor probleme de este
tică, teorie, critică și istorie lite
rară sau chiar unele în care să 
fie publicate cele mai bune lu
crări, aparținînd unor personalități 
reprezentative pent'u acest dome
niu.

Tot pentru a răspunde mai bine 
și nevoilor spirituale ale tinerei 
generații credem că ar trebui 
acordată mai multă atenție roma
nului istoric cu un profund con
ținut educativ și instructiv, pre
cum și literaturii de călătorii de 
cea mai buna calitate. N-ar trebui 
poate să lipsească din colecție 
nici unele biografii pilduitoare, 
scrise cu real talent ți care au în
registrat un mare succes în rîn
durile cititorilor. Țoale aceste im
perative trebuie însă puse de 
acord cu altul, mult mai stringent, 
anume acela al publicării cu mai 

întîlnirea de baschet dintre 
C.C.A. și Dinamo Tbilisi, din 
cadrul primului tur al com
petiției „Cupa campionilor 
europeni1*. S-a stabilit în prin
cipiu ca meciul să se desfă
șoare cu începere de la ora 19.

Pentru această importantă 
întîlnire, baschetbaliștii de la 
C.C.A. s-au pregătit cu multă 
atenție. Din echipa care va 
evolua marți nu vor lipsi in
ternaționalii Nedef, Novacek 
și Niculescu.

♦

într-un meci amical de 
baschet, disputat la Viena, 
echipa austriacă S.K.M.V. a 
învins cu scorul de 132-33 
(42-16) formația Genclik Spor 
din Ankara. ‘

în cursul acestui an aproa
pe 15.000 de oameni ai mun
cii din regiunea Hunedoara 
au devenit practicanți ai spor
tului. Creșterea numărului de 
membri ai organizațiilor spor 
tive, care a ajuns in prezent 
la peste 100.000, și înființarea 
a încă 68 de colective, au fost 
însoțite de o bogată activita
te sportivă de masă. La „du
minicile sportive", una din 
formele de organizare și pe
trecere în mod plăcut a tim
pului liber, au participat peste 
85.000 de oameni ai muncii

Informații

se află în 
muzicieni 
Rene De-

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la moartea lui N. A. 
Dobroliubov, la Casa priete
niei romîno-sovietice din Iași 
a avut loc conferința „N. A. 
Dobroliubov viața și opera“. 
Un simpozion închinat come
morării lui N. A. Dobroliubov 
a avut loc și Ia Universita
tea „Al. I. Cuza“.

A
De trei săptămîni 

țara noastră doi 
belgieni; dirijorul 
fossez și soprana Ysel Poliart. 
soția sa. Pînă acum dirijorul 
belgian a apărut la pupitrul 
orchestrelor simfonice din 
Arad, Brașov și Cluj, iar so
prana Ysel Poliart a cîntat în 
mai multe spectacole cu ope
rele „Carmen11 și „Boema-1 la 
Iași și Brașov. în încheierea 
turneului lor, cei doi muzicieni 
au fost oaspeții Capitalei unde 
și-au dat concursul vineri 
seara, în sala Ateneului R. P. 
Romîne, la un concert al Or
chestrei simfonice a cinemato
grafiei.

Aspect din Muzeul de artă 
plastică din orașul Iași.

Foto : AGERPRES

mult curaj a unor valoroase scrieri 
literare contemporane, naționale și 
universale. Cititorul ar fi astfel 
mai bine informat asupra evoluției 
literaturii actuale, ar fi edificat pe 
viu asupra orientării progresiste a 
unor mari scriitori din țările capi
taliste, a căror creație se desfă
șoară tot mai vizibil sub semnul 
luptei pentru progres a omenirii, 
al marii și viguroasei literaturi 
realist-socialiste. Bineînțeles că 
aici ca și peste tot trebuie să 
prezideze criteriul valorii literare 
a operelor publicate, pentru ca 
acel ce ia în mînă o carte pu
blicată în această colecție să aibă 
de la început sentimentul și sigu
ranța că tot ce citește din ea îi 
trebuie neapărat pentru împlini
rea profilului său de constructor 
al acestei epoci mărețe. Emoția 
și recunoștința noastră în fața ce
lor 100 de numere ale colecției, 
multiplicate în peste patru milioa
ne de exemplare, se împletește cu 
dorința ca pe viitor „Biblioteca 
pentru toji" să se apropie tot mai 
mult de cerințele noastre legitime, 
succesul ei să se multiplice para
lel cu multiplicarea impresionantă 
a volumelor ce le tipărește. Am 
observa în final că ar trebui 
supravegheate cu mai multă aten
ție și mereu îmbunătățite pe cit 
posibil mai repede, condițiile 
poligrafice în care apar volumele 
— de la hîrfie, cerneală și lac, 
pînă la mărimea literei și punerea 
în pagină a textului. O colecție 
cu o asemenea popularitate tre
buie să fie, din toate punctele de 
vedere, o sărbătoare pentru cititor.

GEORGE MUNTEAN

„Cel mai bun 
sportiv din lume 
pe anul 1961“ 
După cum scrie presa ger- 

mană, cunoscutul atlet sovie
tic Valeri Brumei, recordman 
mondial la săritura in înălți
me, a fost ales drept cel mai 
bun sportiv din lume pe anul 
1961. Biroul sportiv din 
R. F. Germană (Internazio- 
nale Sporikorrespondenz) a 
publicat rezultatul anchetei 
Ia care au răspuns ziare 
din 27 de țări. Brumei a ob
ținut 113 puncte, fiind urmat 
de săritorul în lungime Ralph 
Boston (S.U.A.) cu 37 puncte. i 

(Agerpres) j
In regiunea Hunedoara — 
bogată activitate sportivă

din întreprinderi, instituții și 
de la sate. Competițiile spor
tive de masă din cadrul Cu
pei agriculturii au înregistrat 
de 3 ori și jumătate mai mulți 
participanți decît în anul 
trecut.

Cu sprijinul acordat de ca
binetele metodice de experi
mentare a gimnasticii în pro
ducție, înființate la Hunedoa
ra, Petroșeni, Deva, Alba 
Iulia, practicarea acestei for
me de sport s-a extins în 20 
de întreprinderi din regiune.

4 apărut ALMANAHUL TURISTIC
pe anul 1962

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

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

125 cabane cu căile de acces
Numeroase desene și caricaturi
De vînzare Ia toate agențiile O.N.T. Carpați, la librării, la 

centrele de difuzare a prtsei și la debite.
Exemplarul 11 lei

MARȚI 5 DECEMBRIE

La cinematograful PATRIA 
PREMIERA 

noului film rominesc 

find primăvara e fierbinte
O producție a Studioului Cinematografic București

cu:
ERNEST MAFTEI, MIRCEA BAȘTA, EUGENIA BOSIN- 

CEANU, GHEORGHE NOVAC, SANDU STICLARU.
Scenariul: D. Carabăț, B. Meiroviei, M. Săucan ; Regia : Mir
cea Săucan ; Imaginea : Costea Ionescu Tonciu ; Muzica : 

Anatol Vieru.

SĂTENI I
Cu începere de azi se va desfășura 

în întreaga fără

Festivalul filmului 
pentru sate 

în cadrul căruia se va prezenta un număr 
însemnat de filme artistice și documentare 

agrozootehnice și de știință popularizată

j Delegația sindicatelor 
din R.P. Romînă la cei 
de-al V-lea Congres 

Sindical Mondial 
a plecat la Moscova

Vineri seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația sindicate
lor din R. P. Romînă la cel 
de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial, care va avea loc la 
Moscova între 4—16 decem
brie.

Delegația condusă de tova- 
; rășul Martin Isac, președintele 
I Consiliului Central al Sindica- 
. telor din R. P. Romînă, cu- 
i prinde 20 de membri aleși in 
I adunări sindicale, printre care 

conducători ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, acti
viști ai C.C.S., conducători ai 
comitetelor centrale ale uni- 

i unilor sindicatelor pe ramură, 
| ai consiliilor regionale și lo

cale ale sindicatelor, munci
tori fruntași în producție, teh
nicieni, ingineri șl oameni de 
știință.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost con- 

| dusă de membri ai Prezidiului 
Consiliului Central al Sindica
telor și de numeroși activiști 
sindicali.

(Agerpres)

-----•-----

Sosirea în tara 
noastră a unei 

delegații 
a Comsomolului
La invitația C.C. al U.T.M., 

vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Comsomolului care 
va lua cunoștință de munca și 
activitatea organizațiilor de 
U.T.M.

Delegația este condusă de 
tov. A. I. Mozgovoi, secretar 
al C.C. al Comsomolului din 
Ucraina.

La sosire, pe aeroportul Eă- 
neasa, delegația a fost intim- 
pinată de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

-------•--------

Conferințe de presa 
de la Ambasada 
R. P. D. Coreene

La 1 decembrie, la amba
sada R. P. D. Coreene din 
București a avut loc o con
ferință de presă la care au 
fost prezenți reprezentanți ai 
presei centrale și ai Radiodi
fuziunii și Televiziunii ro
mîne.

Kim Ben Dik, ambasadorul 
R. P. D. Coreene in R. P. Ro
mînă, a făcut o expunere cu 
privire la situația politică și 
economică din Coreea de 
sud, după lovitura de stat 
militaro-fascistă.

După expunere, ambasado
rul a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

(Agerpres)



ȘEDINȚA ORDINARAIn Adunarea Generala a O. N. U

Alegerea R. P 
ca membru nepermanent 
în Consiliul de Securitate

A UNEI COMISII C.A.E.R.

Rușinoasele represiuni 
împotriva comuniștilor 
americani

NEW YORK 1 — trimisul special Agerpres C. Alexandroaie 
transmite :

în ședința din dimineața zilei de 1 decembrie ADUNAREA 
GENERALĂ A O.N.U. A ALES R. P. ROMÎNĂ CA MEMBRU 
NEPERMANENT AL CONSILIULUI DE SECURITATE cu o 
majoritate de 75 de voturi pentru și 16 contra.

în felul acesta s-,a pus ca
păt Impasului la care s-a 
ajuns în rezolvarea problemei 
alegerii ta această sesiune, a 
celui de-al treilea membru 
nepermanent al Consiliului de 
Securitate, alegere care a în
ceput la 30 octombrie. Acest 
impas a fost provocat dato
rită încercărilor puterilor oc
cidentale de a bloca alegerea 
R. P. Romîne și a impune pe 
acest loc, rezervat țărilor Eu
ropei de răsărit, candidatul 
lor, Filipinele. înscriind Fili
pinele pe lista candidaților 
pentru locul din Consiliul de 
Securitate ce revine, potrivit 
acordului încheiat la Lon
dra în 1946, în exclusivitate 
țărilor din Europa de răsărit, 
Statele Unite și aliații lor au 
încălcat, pentru a șasea oară 
consecutiv, acest acord pre
cum și Carta O.N.U. Din 1951 
și pînă în prezent, locul re
zervat Europei de răsărit a 
fost ocupat de Grecia, Japo
nia, Turcia și Filipine alter
nativ cu țările socialiste. 
Statele socialiste însă au res
pectat cu cea mai mare stric
tețe acordul internațional de 
la Londra în ce privește re
prezentarea celorlalte regiuni 
geografice. MAJORITATEA 
MEMBRILOR ADUNĂRII

GENERALE S-A PRONUN
ȚAT ÎN MAI MULTE TU
RURI DE SCRUTIN PENTRU 
ALEGEREA R. P. ROMÎNE 
ÎN CONSILIUL DE SECURI
TATE, CEEA CE OGLINDEȘ
TE LARGA APRECIERE PO
ZITIVĂ A POLITICII DE 
PACE DUSE DE R. P. RO- 
MÎNA, A CONTRIBUȚIEI PE 
CARE A ADUS-O ȘI O ADU
CE ȚARA NOASTRĂ LA 
LUPTA PENTRU DESTIN
DEREA ÎNCORDĂRH INTER
NAȚIONALE, PENTRU RE
ZOLVAREA PE CALE PAȘ
NICĂ A PROBLEMELOR IN
TERNAȚIONALE. Potrivit 
prevederilor Cartei O. N. U., 
pentru ca un stat să fie ales 
membru nepermanent al Con
siliului de Securitate trebuie 
să întrunească două treimi din 
voturile Adunării Generale. 
Cu toate că R. P. Romînă a 
întrunit în marea majoritate 
a tururilor de scrutin mai 
multe voturi decât Filipinele, 
totuși, datorită faptului că 
S. U. A. și aliații lor 
blocurile militare au făcut pre
siuni asupra unor delegați 
pentru sprijinirea candidaturii 
Filipinelor, R. P. Romînă nu 
a putut obține majoritatea 
de două treimi. În aces
te condiții, pentru * faci-

din

CU 90 DE ȚĂRI
care permit rezolvarea mai 
rapidă a unor probleme impor
tante. Cercetări foarte fruc
tuoase la care a dat o contri
buție însemnată și Observato
rul Astronomic din București 
s-au făcut în domeniul stu
dierii traiectoriilor sateliților ar
tificiali ai Pămîntului.

U.R.S.S. își lărgește continuu 
relațiile culturale cu țările din 
Asia de sud-est, cu tinerele 
state africane, cu țările Ame- 
ricii Latine. Oamenii cinstiți din 
toate colțurile lumii doresc să 
cunoască cît mai mult despre 
țara sovietică, să-l cunoască 
arfa și cultura.

Vorbind despre relațiile cul
turale cu

Prin telefon 
pentru 

„Scînteia 
tineretului"

sfăzi după - amiază 
un grup de ziariști 
străini acreditați la 
Moscova a avut o in
teresantă convorbire 
cu Gheorghi Jukov,

președintele Comitetului pen
tru relații culturale cu străină
tatea de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. Tema con
vorbirii a fost foarte largă : 
schimburile culturale ale Uni
unii Sovietice cu țările lumii. 
De la bun început gazda noas
tră ne-a prezentat cîfeva cifre 
generale : în 1960 U.R.S.S. a 
avut relații culturale și științi
fice cu 82 de țări. In anul a- 
cesfa, ce se apropie de sfîrșit, 
numărul țărilor a crescut la 90. 
Și trebuie remarcat 
că numărul țărilor a- 
fricane cu care Uni
unea Sovietică în
treține relații cultu
rale a crescut de la 
7 la 17.

Vorbind despre 
perspectivele anu
lui viitor, G. Jukov arată 
că în U.R.S.S. vor veni 30 
de colective artistice, 25 de 
grupuri de oameni de artă, se 
vor inaugura 20 de expoziții 
străine, vor avea loc nume
roase premiere de gală ale fil
melor din străinătate.

Arta sovietică, atît de apre
ciată peste hotare va fi repre
zentată în diferite țări ale lumii 
prin 64 de colective artistice, 
printre care Teatrul Mare, Tea
trul de artă, Teatrul de operă 
și balet din Leningrad, Ansam
blul de dansuri condus de Igor 
Moiseev, Ansamblul de dansuri 
gruzin, circul sovietic și multe, 
multe altele.

— Colaborarea culturală și 
științifică cu țările lagărului so
cialist, spunea Gheorghi Jukov, 
ocupă locul cel mai important 
tn activitatea noastră. Oamenii 
sovietici cunosc bine și apre
ciază cultura țărilor socialiste 
frățești. în prezent este vorba 
de aprofundarea colaborării 
noastre, de găsirea unor forme 
cît mai largi ale schimbului 
cultural.

Mi-aduceam aminte de ma
nifestările artistice romînești 
care au avut loc în Uniunea 
Sovietică în ultimele luni : 
fămîna filmului romînesc, 
neul teatrului de păpuși 
dărică, turneele soliștilor 
trelor de operă și balet 
București și Cluj în numeroase 
orașe sovietice, participarea ar
tiștilor circului nostru la un 
mare spectacol internațional, 
concertele orchestrei de estra
dă a radioteleviziunii etc. 
Toate aceste manifestări s-au 
bucurat de un mare succes și 
au contribuit la întărirea prie
teniei dintre țările noastre.

în convorbirea cu tovarășul 
Jukov intervenea foarte des 
cuvîntul „tineret", fie că era 
vorba de schimburi de stu- 
denți, de organizarea turismu
lui internațional al tineretului, 
de dorința a numeroși tineri 
din întreaga lume de a veni să 
se specializeze în Uniunea So
vietică, de schimburile de 
sportivi.

In marele orașe din Uniunea 
Sovietică învață peste 7000 de 
studenfi și aspiranți din țările 
socialiste. O parte din ei sînt 
veniți din Romînia. Ei găsesc 
aici prieteni și sfătuitori, se 
pregătesc să devină specialiști 
bine pregătiți, necesari eco
nomiei noastre naționale, dez
voltării culturii.

Uniunea Sovietică și țările 
socialiste întreprind numeroase 
cercetări științifice comune

numeroase țări din 
apus, tovarășul Ju- 
kov dădea un exem
plu : cîntărefi ai 
Teatrului Mare, din 
Moscova își fac sta
giul la cunoscuta 
operă „Scala" din 
Milano, iar balerini 
de la „Scala” din 

fac stagiul la „Balșoi 
, Există însă din partea 
cercuri din țările a- 

f___ tendința de a pune
tot felul de piedici în rea
lizarea acestor schimburi. 
Autoritățile R.F.G., da pildă, 
au interzis turneul cunoscutului 
cvartet de coarde din Uniunea 
Sovietică „Beethoven", iar gu
vernul Spaniei franchiste împie
dică prin toate mijloacele rea
lizarea propunerilor venite din 
partea diferitelor organizații și 
din partea unor impresari spa
nioli. In aceste cazuri este 
vorba de evidente manifestări 
ale politicii „războiului rece”, 
politică de mult falimentară.

— Relațiile culturale dintre 
țări sînt chemate să contribuie 
la întărirea păcii. Și de aceea 
Uniunea Sovietică, spunea în 
încheierea discuției tovarășul 
Gheorghi Jukov, depune toate 
eforturile pentru a lărgi aceste 
relații, punîndu-le în slujba 
prieteniei dintre popoare.

Milano 
Teatrî". 
unor i 
pusene

AL. STARC
Moscova, 1 'decembrie 1961

lita lucrările Adunării Gene
rale și a-i permite să se con
centreze asupra celorlalte pro
bleme de pe ordinea de zi 
care își așteaptă rezolvarea, 
delegația țării noastre a căzut 
de acord cu o soluție de com
promis, potrivit căreia R. P. 
Romînă va ocupa în anul 1962 
locul în Consiliul de Securita
te, iar Filipinele în anul 1963. 
Acceptarea de către delegația 
Romînă a acestei soluții de 
compromis nu înseamnă că 
R. P .Romînă și țările din 
Europa de răsărit, cărora le 
revine de drept acest loc în 
Consiliul de Securitate, au re
nunțat la lupta pentru aplica
rea principiului înscris atît 
în Carta O.N.U. cît și în acor
dul de la Londra cunoscut sub 
denumirea de „Gentlemen’s 
agreement” care prevede re
partiția geografică echitabilă 
a locurilor din acest organ 
principal al O.N.U. ÎNSUȘI 
FAPTUL CĂ ADUNAREA 
GENERALĂ A ALES R. P. 
ROMÎNĂ ÎN CONSILIUL DE 
SECURITATE PENTRU A- 
NUL 1962, ȘI NU PENTRU 
ANUL 1963, DOVEDEȘTE O 
RECUNOAȘTERE A DREP
TULUI EI LEGITIM DE A 
OCUPA ACEST LOC.

Anunțarea votului a fost pri
mită cu puternice aplauze de 
întreaga Adunare Generală.

A luat apoi cuvîntuJ din 
partea delegației rămâne 
Eduard Mezincescu.

Animată de dorința de a 
ajuta Adunarea Generală să 
se concentreze asupra dezbate
rii și adoptării unor soluții 
constructive a problemelor în
scrise pe ordinea sa de zi — a 
spus reprezentantul R. P. Ro
mine — delegația romînă a 
acceptat acordul pe care dv., 
domnule președinte, l-ați a- 
nunțat înainte de a se trece 
la vot. Conform acestui acord, 
România își va prezenta de
misia la sfârșitul primului an 
de exercitare a mandatului 
său de membru neperman ent 
în Consiliul de Securitate, 
adică la sfârșitul anului 1962, 
în scopul de a permite r 
pinelar să ocupe același 
pentru cealaltă jumătate 
mandatului.

Țin să precizez — a subli
niat Eduard Mezincescu — că 
acest acord nu afectează cu 
nimic poziția de principiu a 
guvernului meu asupra re
partizării geografice echitabi
le a locurilor de membri ne- 
permanenți în Consiliul de 
Securitate. Declar în același 
timp că acest acord nu va pu
tea constitui nici un fel de 
precedent.

Permiteți-mi domnule pre
ședinte, a spus în încheiere 
reprezentantul R. P. Române, 
să vă exprim sincerele mele 
mulțumiri pentru străduința 
pe care ați binevoit să o de
puneți în vederea încheierii 
unui acord care, fără a fi per
fect, ne-a 
ieșim din impasul în 
ajunseseră alegerile 
Consiliul de Securitate. Adre
sez în același timp mulțumiri 
tuturor celor care, de-a lun
gul scrutinelor anterioare, au 
votat cu perseverență și loia
litate pentru Romînia și tu
turor celor care au asigurat, 
prin votul lor, alegerea țării 
mele ca 
nent în 
ritate.

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
La 1 decembrie Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a început exa
minarea problemei restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U., propusă 
de delegația U.R.S.S. In afară 
de aceasta, pe ordinea de zi a 
Adunării Generale este înscri
să problema „reprezentării 
Chinei în O.N.U.”, propusă de 
delegația Noii Zeelande.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
Intre 20 și 24 noiembrie 1961 
a avut loc la Varșovia cea 
de-a X-a ședință ordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul 
industriei carbonifere.

La ședință s-a analizat înde
plinirea planului de lucru al 
comisiei pe anul 1961 și s-a 
examinat stadiul de elaborare 
a lucrărilor privind dezvolta-

Plenara C. C.
SOFIA 1 (Agerpres). — După 

cum snimjă B.T.A. la 28 și 29 
noiembrie a.c. a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. a| P. C. Bulgar, a prezentat 
raportul cu privire la Congresul 
al XXII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și la conclu
ziile care se desprind pentru 
Partidul Comunist Bulgar.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul mulfi membri și membri 
supleanfi ai Comitetului Central al 
partidului. Plenara și-a exprimat 
cu deplină unanimitate solidarita
tea cu lucrările istoricului Con
gres a| XXII-lea al P.C.U.S. și cu 
hotărîrile lui, a aprobat raportul 
lui Todor Jivkov cu privire la 
Congres și la concluziile ce se 
desprind pentru activitatea Parti
dului Comunist Bulgar și a apro
bat rezoluția pe marginea rapor
tului.

perea industriei cărbunelui 
perioada de perspectivă gene
rală în țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Comisia a aprobat planul 
de lucru pe anul 1962, precum 
și planul tematic de colabo
rare tehnico-științifică pe pe
rioada pînă în anul 1965.

Ședința s-a desfășurat în 
spiritul deplinei unanimități, 
înțelegerii reciproce și colabo
rării frățești.

al P. C. Bulgar
La plenară au fost criticate te

meinic și principial greșelile și 
metodele vicioase ale lui Vîlko 
Cervenkov în perioada domniei 
cultului personalității sale, precum 
și comportarea lui după plenara 
din aprilie. Plenara a constatat că 
V. Cervenkov n-a tras toate 
concluziile necesare pentru acti
vitatea sa din lichidarea cultului 
personalității în Bulgaria, și, în ca
litate de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar n-a 
contribuit la lichidarea deplină a 
urmărilor lui dăunătoare. Plenara 
a hotărît să scoată pe V. Cerven
kov din componența Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar.

Plenara a ales ca membri ai Bi
roului Politic pe Stanko Todorov 
și Mitko Grigorov.

Plenara C.C. al P. C. Bulgar a 
hotărît să convoace la 30 august 
1962 cel de-al Vlll-lea Congres 
ordinar al Partidului Comunist 
Bulgar.

n S.U.A. au fost 
declanșate cum
plite represiuni 
împotriva celor 
mai buni fii ai 
poporului ameri

can — comuniștii. Incepînd din 
ziua de 30 noiembrie, potrivit 
faimoasei legi reacționare Mc. 
Carran, adoptate în 1950, con
ducătorii și activiștii din apa
ratul Partidului Comunist din 
S.U.A. sînt obligați să înregis
treze partidul și pe ei înșiși 
ca „agenți ai unei puteri 
străine". In caz contrar, ei 
sînt amenințați cu pedepse 
grele — cinci ani de închi
soare și 10.000 dolari amendă 
pentru fiecare zi de încălcare 
a acestor draconice preve
deri ale legii de tip fascist 
Mc. Carran. Aceasta este fără 
îndoială o încercare a mare
lui capital monopolist ame
rican, a cercurilor reacționare 
de a zădărnici lupta nobilă a 
celor mai dîrzi luptători pen
tru binele poporului ameri
can, pentru 
social.

pace și progres 
Nici nu se putea o 

ilustrare mai elocventă a ceea 
ce înseamnă „democrația" în 
„cea mai democratică țară a 
lumii libere" — așa după cum 
sună reclama zgomotoasă a 
apologeților capitalismului 
(And vorbesc despre S.U.A.

Încă de mult timp în 
S.U.A. a fost pus la cale un 
rușinos complot împotriva 
partidului comunist. Și nu 
numai împotriva comuniști
lor, ci și împotriva tuturor 
americanilor cu vederi pro
gresiste, împotriva tuturor ce
lor care se pronunță pentru 
pace și prietenie cu toate ță
rile lumii. Represiunile tot 
mai crunte, atacurile furibun
de ale reacțiunii din S.U.A. 
fac parte dintr-un vast plan 
care urmărește să lovească

fără cruțare în toate forțele 
democratice din S.U.A.

Ce mai rămîn din vorbele 
ce se rostesc fără încetare în 
S.U.A. despre „libertate", „de
mocrație". Nimic. Dar absolut 
nimic. Tot soiul 
ții extremiste 
„Ku Klux-Klan, 
Society" și chiar 
zist se bucură astăzi de toa
tă libertatea 
schimb, 
erați li 
gură și 
nițe.

Uneltirile perfide ale reac
țiunii americane nu pot înge- 
nunchia pe comuniștii ameri
cani. Ideile biruitoare ale co
munismului nu pot fi întem
nițate de nici un fel de gra
tii. Cu cită demnitate a răs
puns Partidul Comunist din 
S.U.A. la murdarul complot 
îndreptat împotriva sa. A- 
nunțînd că toți conducătorii 
și activiștii din aparatul P.C. 
din S.U.A. refuză să comple
teze formularele de înregis
trare în virtutea legii fasciste 
Mc Carran, în declarația 
Partidului Comunist se spu
ne că „nu vom proceda la în
registrare oricare ar fi con
secințele nesupunerii noastre 
față de această lege mon
struoasă. Ne vom mîndri că 
astăzi steagul păcii, progresu
lui și democrației se reazimă 
pe umerii noștri".

Cît de splendid a apărut în 
aceste zile de grea încercare 
pentru comuniștii americani 
și atitudinea de solidaritate a

de organiza- 
ca sinistrul 
„John Birch 
partidul na-

în S.U.A. In 
adevăraților demo

te pune călușul în 
sînt aruncați în tem-

cunoscutului om de știință a- 
merican și activist pe tărîm 
obștesc Dr. William Du Bois, 
care a cerut să fie primit in 
rindurile neînfricatului Partid 
Comunist din S.U.A.!

Astăzi glasul opiniei publi
ce progresiste mondiale se ri
dică cu hotărîre în sprijinul 
luptei curajoase și drepte a 
comuniștilor americani. Re
presiunile împotriva Partidu
lui Comunist din S.U.A. sînt 
dezaprobate de toți oamenii 
cinstiți din întreaga lume. Ele 
sînt condamnate chiar și de 
unele ziare burgheze cum ar 
fi de pildă ziarul conserva
tor britanic „Times" care in
tr-un articol redacțional pu
blicat foarte recent scria ci 
„asemenea persecuții împotri
va unui partid politic par 
dezgustătoare și inutile", sub
liniind totodată faptul “ ‘ 
S.U.A. „este periclitată 
tatea poporului".

Alături de întregul 
popor, alături de toți oamenii 
care iubesc libertatea și pro
gresul îmi ridic glasul contra 
acțiunilor represive îndrepta
te împotriva Partidului Co
munist din S.U.A.
teze 
din 
care 
greș

că în 
liber-

Să înce- 
rușinoasele persecuții 

S.U.A. împotriva celor 
luptă pentru pace și pro- 
social!

Acad. prof. dr. 
E. MACOVSCHI 

Directorul Institutului de 
Biochimie al Academiei 

R.P.R.

Episod eroic
(COMUNISTULUI AMERICAN)

Ctad brațul le slăbiră, zid de legi 
au născocit ta calea noii ere, 
ca-n lutul „țării libere”-n, tăcere, 
pe veci de veci 
genunchii să ți-i legi...
să nu mai ai, prietene, putere — 
șl stavilei, supus, 
să 1 te pleci...

Intensificarea acțiunilor teroriste
ale O.A.S.

Un grup de tineri din Republica Dominicană îșl exprimă mînia 
împotriva guvernului Balaguer

Dar iată, tot mal limpede disting — 
coloane cum se-avîntă mai departe; 
șl nici tortură, 
nici Sîng-Stag, 
nici moarte 
nu stat ta atare, nu vă pot desparte 
de flamurile roșii 
ce Înving.

Pe urma voastră vine un popor, 
bravi cercetași ai drumului său mare: 
proiecție ta viitor 
prin care
Americă, ne-ngenunchiatu-ți soare 
va fi biruitor,
biruitor !

nostru

permis totuși să
' i care 

pentru

membru neperma- 
Consiliul de Secu-

Un nou complot împotriva 
poporului Republicii Dominicane
• O juntă militară prezidată de Balaguer 

a preluat puterea • Puternice manifestații 
de stradă împotriva regimului dictatorial 
SANTO DOMINGO 1 (Ager

pres). -La 30 noiembrie, relatea
ză agenjia France Presse, „armata 
dominicană de acord cu guvernul, 
a hotărît formarea unei junta de 
șapte persoane prezidată de 
Balaguer și cuprinzînd și pe gene
ralul Rodriguez Echevarria, minis
trul Forjelor Armate. După cum 
arată agenția, această hotărîre a 
fost luată la o reuniune cu parti
ciparea lui Balaguer și a șefilor 
de stat major ai armatei, marinei 
și aviației.

★

SANTO DOMINGO 1 (Ager- 
pres). — „în ciuda preluării 
puterii de către forțele arma
te, situația din Republica Do
minicană s-a agravat și mai 
mult" — a transmis în seara 
zilei de 1 decembrie corespon
dentul din Santo Domingo al 
agenției France Presse. După

cum arată agenția, populația 
capitalei țării a ieșit din nou 
în stradă manifestînd împo
triva regimului dictatorial 
instaurat de comandanții for
țelor armate, cu sprijinul Sta
telor Unite. Trupele au des
chis focul împotriva a peste 
1.000 de femei care se îndrep
tau spre palatul prezidențial 
pentru a cere demisia lui Ba- 
laguer. Polițiștii au atacat 
apoi pe demonstrante cu 
bastoane de cauciuc și gre
nade cu gaze lacrimogene. 
Potrivit primelor știri trans
mise de agențiile occidentale 
de presă o femeie a fost ucisă 
de gloanțe, iar alte două fe
mei și un copil au fost răniți.

Domnii

Aspect de pe șantierul Combinatului chimic din regiunea Tisza (R. P. Ungară). Membri ai 
brigăzii fruntașe, condusă de dulgherul Iosef Bundi, ascultă indicațiile despre lucrările 

construcției

vlonul purtînd în
semnele aviației 
militare america
ne zbura la mare 
înălțime lăsînd pe 
cerul senin al Ja

poniei o dîră albă și îngustă 
ca o sfoară. Ajungînd deasu
pra orașului Mito, reactorul 
american care efectua un 
zbor obișnuit de antrenament 
se aplecă mai întîi pe una 
din aripi, apoi își îndreptă 
botul spre pămînt șl se an- 
gajă într-un picaj vertiginos. 
Ajuns la mică înălțime se re- 
dresă și începu să urce. Iată 
însă că în clipele următoare 
din el se desprinse un corp 
negru alungit care-și continua 
căderea năpraznică. Da, da, 
vederea nu ne înșeală — 
din avion a fost „scăpată" 
o... bombă și anticipezi peste 
vuietul sinistru al motoarelor 
explozia ce va urma în mo
mentul următor...

Dar explozia întîrzie. Ca un 
uliu, avionul descrie un cerc 
și dispare la orizont. Doar, 
jos, acolo, undeva, un mic 
nor de pulbere înălțat peste 
o grămadă de dărîmături 
trădează locul în care cu cî- 
teva clipe mai înainte exista 
o casă.

Alarmați de prin vecini ies 
oameni. Cu prudență se apro
pie. Pericolul încă n-a trecut. 
Dacă a căzut o bombă cu

Reluarea 
operațiunilor 

militare împotriva 
unităjilor 

lui Chombe
LEOPOLDVILLE 1 (Ager

pres). —
Potrivit unor știri din EU- 

sabethville, unități ale arma
tei naționale congoleze an 
reluat operațiunile militare 
împotriva unităților lui Chom- 
be. Aceste știri arată că ta ul
timele zile au avut loo lupte 
în regiunea orașului Kongolo 
din apropierea graniței dintre 
Katanga și Kivu. Totodată, 
postul de radio Kongolo a re
latat că detașamente de luptă
tori al tribului Baluba Înain
tează spre Kongolo dinspre 
localitatea Nyunzu. Belgienii 
din Kongolo au început să se 
evacueze spre Elisabethville.

PARIS 1 (Agerpres). - Ele
mentele ultracolonialiste își 
continuă acțiunile provocatoa
re, teroriste în diferite orașe 
ale Algeriei fără ca autorită
țile franceze să intervină cu 
hotărîre pentru a le pune ca
păt. Potrivit știrilor sosite din 
diferite regiuni ale Algeriei, în 
cursul zilei de joi 30 noiem
brie au fost înregistrate la O- 
ran, Alger, Bone și în alte lo
calități o serie de atentate cu 
bombe de „plastic” de tipul 
celor folosite de teroriștii din 
„Organizația armată secretă”.

In unele cazuri, relatează a- 
genția France Presse, „violența 
exploziilor a fost atît de mare 
îneît obloanele au fost proiec
tate în stradă, plafoanele au 
fost sparte, rafturile cu sticle 
au fost sfărâmate...” La Bone 
în fața prefecturii de poliție 
a fost înregistrată explozia 
unei asemenea bombe. La O- 
ran unde — amintește France 
Presse — miercuri s-au petre
cut scene „de o rară violență” 
în cursul cărora nouă musul
mani au fost linșați de huli-

în Algeria
gani europeni, în tot cursul zi
lei de joi atmosfera s-a men
ținut încordată.

★
PARIS 1 (Agerpres). — Au

toritățile franceze au confiscat 
la 29 noiembrie ultimul număr 
al săptămânalului „Express". 
Agenția France Presse își ex
primă părerea că această mă
sură a fost luată în legătură 
cu faptul că revista a publi
cat un articol în care un pa- 
rașutist relatează despre tor
turile folosite în Algeria de 
către armata franceză.

PE SCURT

ocupanți
explozie întîrziată ? Un firicel 
de fum începe să se înalțe 
din mijlocul grămezii de rui
ne, apoi o limbă de foc prin
de a șerpui către 
ce-o fi, acum nu

incendiul se poate în- 
Grăbind, cu 
cu ce apucă, 
focul.
și un jeep al bazei ae-

ezita, 
tinde, 
vase, 
sting 
pierii

cer. Fie 
mai poți

găleți, cu 
oamenii 

Intre timp pom-

însemnări
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiH

riend americane sosesc la 
fața locului. Cîțiva militari 
coboară. Nepăsători își fac 
drum urmați de privirile pli
ne de indignare și dușmănie 
ale oamenilor, fjjnt geniști. 
Repede detectează locul și 
obiecul „pierdut". Se dau co
menzi, se procedează la scoa
terea și îndepărtarea bombei, 
se întocmesc lapidar formali
tățile obișnuite : „Din pricina 
unor defecțiuni tehnice o 
bombă a căzut din avion. Nu 
a explodat. A distrus o casă 
și dărîmăturile au strivit 
ele un copil". L-au scos 
copil și l-au întins pe o 
gă. Cu părul năclăit în
go, au trupul zdrobit privește

sub
Pe 

tar. 
sîn-

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA a București, Piața »Scînteli“, TeL 17.60.10, Tiparuli Combinatul Poli grafie „Casa Scânteii”.

Sovietică

„Times of 
in Goa a

cu ochii mari, nedumeriți șl 
reci ținînd încă în mînă o 
jucărie. Apoi — fără nici o 
ceremonie — l-au acoperit cu 
un cearșaf.

S-au urcat apoi 
și-au plecat. Doar 
terminat treaba...

Părinții copilului 
lucru. Nu știu încă
tragedia ce s-a petrecut aca
să la ei. O vor afla și vor 
fi probabil „despăgubiți". Cu 
spiritul lor practic, america
nii au realizat cu guvernul 

Anul 
din 
de

în jeep 
el și-cru

lasînt 
nimic de

japonez o înțelegere, 
trecut a căzut tot așa 
„greșeală" un rezervor 
combustibil care a strivit un 
copil de șase ani. Nimic mai 
simplu. Dai părinților lui ca 
despăgubire 250.000 de yeni, 
ceva mai mult de o jumătate 
din salariul pe o lună al 
unui aviator american șl cu 
asta-basta... (un pilot ameri
can din Japonia primește pe 
lună 400.000 de yeni!).

Dacă cineva are vreo 
obiecție, n-are decît să se 
adreseze justiției. Să facă o 
plîngere la tribunal dacă îl 
ține cureaua să poată plăti 
cheltuielile de judecată, 
altfel, spezele sînt atît 
mari că pînă în prezent 
un păgubaș n-a cutezat 
facă 1

De 
de 

nici 
i-o

GH. CHIDU

MOSCOVA. — După cum 
anunță TASS, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
la 1 decembrie la Kremlin pe 
H. Lange, ministrul Afacerilor 
Externe al Norvegiei cu care 
a avut o convorbire. în comu
nicatul oficial dat publicită
ții se subliniază că între N. S. 
Hrușciov și H. Lange a avut 
loc un schimb sincer de pă
reri în probleme care intere
sează atît Uniunea 
cit și Norvegia.

DELHI. — Ziarul 
India" relatează că
fost decretată stare excepțio
nală din dispoziția guvernato
rului general al coloniei por
tugheze.

La 30 noiembrie, răspunzînd 
în Parlament la întrebările 
deputaților în legătură cu si
tuația din Goa, primul minis
tru Nehru a confirmat știrile 
despre concentrarea trupelor 
portugheze.

LISABONA. — In cadrul 
măsurilor represive adoptate 
de autoritățile dictatorului Sa
lazar împotriva elementelor 
progresiste și a cercurilor de
mocrate, care luptă pentru asi
gurarea libertăților în Portu
galia, Ia 30 noiembrie au fost 
arestați trei cunoscuți avocați 
portughezi, lideri ai opoziției.

LONDRA. — Un grup de 
deputați laburiști au prezen
tat in Camera Comunelor un 
proiect de rezoluție în care 
condamnă S.E.A.T.O. și chea
mă guvernul englez să se re
tragă din acest bloc militar și 
să renunțe la orice 
obligații asumate.

RIO DE JANEIRO, 
cum anunță agenția 
Latina, Consiliul național al 
petrolului din Brazilia a auto
rizat societatea de stat „Petro
bras” să denunțe contractul 
Încheiat cu „Mundogas”, filia
lă a «onsorțiului nord-amerfc 
can „Esso Standard”.

fel de

— După
Prensa


