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Muncitor

Din experiența organizații
lor U. T. M. din regiunea 
Galați în mobilizarea tine
retului la acțiunea de ferti
lizare a solului, de valorifi
care superioară a pămîn- 

tului.

Miercuri 13 decembrie 1961

Mai mult
decît spun

cifrele
uțini știu că mul
te din cuptoarele 
electrice ale oțe- 
lăriilor funcționea
ză cu ajutorul 
electrozilor side

rurgici fabricați la „Carbo- 
chim“-Cluj. Marile tensiuni 
electrice; purtate de electrozi, 
se transformă în oțelării la o 
mie și jumătate de grade. Pro
ducerea electrozilor siderurgici 
de calitate nu înseamnă doar 
economisirea a mai multe mi
lioane de lei, ci înseamnă mai 
mult oțel. Pentru asta discuta
rea cifrelor de plan pe anul 
1962 la „Carbochim“-Cluj, sec
ția electrozi siderurgici, nu era 
o discuție doar despre grafi- 
tare și tensiuni, despre omo
genitate și rezistență mecanică, 
despre conductibilitate sau re
zistență electrică — ci despre 
oțel. Consumul mai mic de 
electrozi pe tona de oțel, iefti
nirea deci a oțelului, se poate 
face prin folosirea electrozi
lor de calitate — produse 
scumpe, cu un complicat pro
ces industrial. Deci, au spus 
muncitorii secției, cum să pro
ducem mai bine și mai mult ? 
Dezbaterile cifrelor de plan 
pe anul 1962 au arătat aceste 
căi.

Secția electrozi - siderurgici 
a obținut pînă acum rezultate

decembrie a fost în- 
planul producției 

al Ministerului 
Forestiere pe

Eco- 
anul

anual

La 12 
deplinii 
globale 
nomiei 
1961.

Realizarea planului 
cu 19 zile înainte de termen 
se datorește extinderii unor 
metode avansate de lucru, e- 
lanului cu care au muncit co
lectivele întreprinderilor din 
această ramură și organizării 
mai bune a activității de pro
ducție, 
au fost 
pentru 
rioară a 
reducerea pierderilor din ex
ploatare și creșterea procen
tului de lemn de lucru, mun
citorii din unitățile forestiere 
au economisit în primele 9 
luni 180.000 mc de masă lem
noasă.

Muncitorii din fabricile de 
mobilă au produs 14 noi sor
timente de dormitoare, came
re studio și alt mobilier, dînd 
peste prevederile planului a- 
nual mobilă în valoare de a- 
proape 30 milioane lei.

Pe întreg ministerul, pro
ductivitatea muncii pe 11 luni 
a crescut cu 8 Ia sută ca ur
mare a intrării în funcțiune 
a unor noi unități moderne de 
prelucrare a lemnului și a ex
tinderii 
țările

Importante realizări 
dobîndite în lupta 
o valorificare supe- 
masei lemnoase. Prin

bune. La 27 noiembrie, orele 
12, întreaga secție a salutat 
primele produse din viitorul 
an. Pînă la această dată mun
citorii secției au produs cu 115 
tone mai mulți electrozi side
rurgici față de anul trecut. Și 
mai avem în față 34 de zile...

La producția electrozilor cea 
mai importantă sarcină este 
scăderea rezistivității electrice. 
Efectul — deosebit de însem
nat pentru industria oțelului 
—a fost mult subliniat de vor
bitori în timpul dezbaterilor. 
Un mare număr de muncitori, 
fenicieni și ingineri s-au re
ferit la posibilitatea scăderii 
în continuare a rezistivității 
electrice a electrozilor, produ
cerea lor „curată".

— Trebuie să începem cu 
reducerea procentajului de 
cenușă și, concret, propun, dat 
fiindcă e posibil acest 
scăderea lui la 4,5 la 
pentru anul viitor față 
la sută cît a fost pînă 
Și iată cum. Propun să 
rim cu mai multă grijă cali
tatea componentelor pastei, să 
respectăm tehnologia electro
zilor „ca la carte”, să părăsim 
procedeele „după ochi" — a 
spus muncitorul Ion Oșan, 
vorbind în numele colectivului 
de la „pastă — electrozi".

Augustin Fărăgău, un om 
uscățiv, mai aproape de 50 de 
ani decît de 40. întărește spu
sele lui Oșan și adaugă :

— Iar noi o să dăm cocs - 
petrol de calitate.

Isai 
Este 
U.T.M. de secție.

— O complectare doar : coc- 
sul-petrolul de la Ploiești este 
mai bun ca cel de la Onești. 
De ce ?

Prezidiul cere să se treacă 
in procesul verbal propuneri
le lui Isai cu mențiunea : „Să 
se comunice la Onești. Să se 
cerceteze cauzele*.

Un altul, Octavian Mureșan, 
muncitor la prese, cere să se 
treacă în planul de măsuri 
tehnico - organizatorice asigu
rarea cu piese de schimb a 
presei de 1.800 de tone. Așadar 
Oșan, Fărăgău, Isai și Mureșan 
au început dezbaterile cu ce 
este principal: bătălia pentru 
calitate, măsurile de luat în 
vederea desfășurării bătăliei. 
Este aceasta o dovadă de te
meinicie, de siguranță și 
tărie, la care se adaugă com
petența profesională. Munci
torii dezbateau nu granulația 
cocsului sau etanșeitatea for
melor de la presă, ci munca

lucru, 
sută 

de 6 
acum, 
urmă-

Mihai cere cuvîntul. 
secretarul organizației

ROMULUS ZAHARIA
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FERTILITĂȚII PAMMLVI
Avram Lăptoiu 

prim secretar al comitetului 
regional Galați al U.T.M.

Oradea,Utemistul Gheorghe Ostreicher, elev fruntaș la învățătură la Centrul școlar 
secția strungărie, verifică pe ,,viu“ cunoștințele teoretice.

Foto : 1

Expozițiile regionale 
de artă plastică

rin juriu alcătuit din cu- 
fl noscuți artiști plastici, 

critici de artă, reprezen
tanți ai unor instituții cultu
rale triază zilele acestea, din
tre sutele de lucrări de pic
tură, sculptură și grafică pre
zentate, pe cele mai reușite 
care urmează să figureze în 
Expoziția regională de artă 
plast ică-București.

Ca ți artiștii bucureșteni, și 
ceilalți pictori, sculptori și gra
ficieni din țari s-au pregătit 
în vederea expozițiilor regio
nale și interregionale, care or
ganizate in fiecare an, dobin- 
dese tot mai mult un caracter 
de tradiție. Acestea sînt aștep
tate cu interes deopotrivă de 
public, dornic să ia contact cu 
ultimele creații ale pictorilor, 
sculptorilor și graficienilor din 
regiune, ca și de artiști care, 
din confruntarea cu publicul, 
își pot da seama în ce măsură 
au reușit să reflecte în ope
rele lor aspectele cele mai 
semnificative ale vieții noastre 
de astăzi.

Vești sosite din țară anunță 
că pînă acum s-au și deschis 
expozițiile din orașele Baia 
Mare, Brașov, Cluj, Constanța, 
Iași, Oradea, Ploiești, Tg. Mu
reș și Timișoara.

(Agerpres)

I. CUCU

ă smulgi pămîntu- 
lui tot ce-ți poate 
da, să-l faci să 
rodească în fie
care an mai mult, 
să folosești cît

mai bine fiecare palmă de 
pămînt — ce poate fi mai mo
bilizator pentru un tînăr din 
satele patriei în bătălia pen. 
tru înflorirea agriculturii noas
tre socialiste !

In regiunea noastră, Galați, 
datorită exploatării nerațio
nale în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, rodnicia pă
mîntului a scăzut mereu, de 
la an la an. Monocultura a 
secătuit substanțele hrăni
toare ; dealurile au fost brăz
date de ogașe și ravene a- 
dînci; în șes, viile hibride, tu
fișurile, mărăcinișurile au furat 
treptat din terenul bun pentru 
cultura cerealelor.

Abia acum, în anii noștri de 
democrație populară, a fost 
posibil să se pună capăt a- 
cestei stări de lucruri. Țăranii 
muncitori, uniți în mari uni
tăți agricole socialiste, pri
mind ajutor multilateral din 
partea statului, au pornit, la 
îndemnul partidului, o largă 
acțiune pentru creșterea rod
niciei pămîntului.

Atenția principală este în
dreptată, bineînțeles, spre fo
losirea intensivă a pămîntu
lui, spre aplicarea pe scară 
largă a unui complex de mă
suri recomandate de agroteh
nică, în scopul obținerii unei 
producții mereu mai mari de 
pe fiecare hectar. Aceasta 
este baza sporirii producției 
în agricultura noastră socia
listă.

Una din lucrările agroteh
nice importante prin care se 
pot obține producții sporite 
o constituie îngrășarea pă
mîntului. Participarea tineri
lor la această acțiune de 
mare valoare agrotehnică a 
devenit de acum o tradiție. 
Cea mai mare parte a 
ductorilor de atelaje 
gospodăriile colective 
tineri, organizațiile de 
U.T.M. au organizat în
paniile agricole de toamnă, 
în iarnă și în primăvară con
voaie de atelaje, zile, săp- 
tămîni sau decade record 
pentru transportul gunoiului 
de grajd pe cîmp. Astfel, în 
anul 1961 tinerii au cărat 
și împrăștiat pe ogoare peste 
500.000 tone de îngrășăminte 
naturale, ceea ce înseamnă 
aproape jumătate din întrea
ga cantitate transportată pe 
regiune.

Aceasta a fost acțiunea 
principală, de mai mare am
ploare. Aportul tinerilor la 
obținerea unor recolte sporite 
de pe fiecare hectar s-a făcut 
simțit însă și sub alte forme. 
Cele peste 250 de echipe de 
tineret care au fost create 
din inițiativa organizațiilor de 
bază U.T.M. în cadrul brigă-

con- 
din 

fiind 
bază 
cărn

Cifre grăitoare

In 1961 s-au vîn- 
duf populajiei, 
prin comerțul 

socialist, cu peste 30 
la sută mai multe bu
nuri de consum decît 
în 1959. Au crescut 
simțitor desfacerile de 
produse 
care 
aproape 
din 
anul

industriale 
au reprezentat 

56 la sută 
vînzările făcute 
acesta. Sporuri

și mai accentuate s-au 
înregistrat la bunu
rile industriale de uz 
îndelungat. Astfel, la 
aparate de radio și 
televizoare, frigidere, 
mașini de spălat rufe, 
aragazuri, mașini 
cusut, aspiratoare 
altele, creșterile 
fost față de anul 
cuf între 19 și 61

de 
ți 

au 
tre

ia

iar la unele pro-sută, 
duse chiar mai mari.

In urma dezvoltării 
industriei bunurilor de 
larg consum se pre
vede pentru 1962 o 
creștere a desfacerilor 
de produse alimentare 
și industriale, prin co
merțul socialist, de 
11,2 la sută față de 
acest an.

(Agerpres)

cîmp ale G.A.C., s-au 
(și cea mai mare 

lor au reușit) ca prin 
complex de

zilor de 
străduit 
parte a 
aplicarea unui 
măsuri agrotehnica să-și de
pășească propriile angaja
mente cu privire la realizarea 
unor importante sporuri de re
coltă de pe suprafețele pe 
care Ie aveau în primire. Și 
nu numai echipele de tineret, 
ci în general tinerii colecti
viști, însușindu-șț metodele 
înaintate de lucru la cursu
rile agrotehnice din iarnă 
sau la ciclurile de conferințe 
la care au participat, s-au 
preocupat de aplicarea în 
practică a cunoștințelor acu
mulate, în scopul obținerii 
unor recolte îmbelșugate.

Concomitent cu activitatea 
pe care o depun pentru 
creșterea producției la hectar, 
oamenii muncii din agricultură 
se preocupă în aceste zile și 
de valorificarea superioară a 
pămîntului.

In marea majoritate a gos
podăriilor agricole colective 
din zona de deal organizațiile 
de bază U. T. M., cunoscînd 
planurile economice ale gos
podăriilor, și-au stabilit an
gajamente concrete, pe baza 
unor analize serioase : atît 
volum de muncă cuprinde a- 
ceastă 
sîntem, 
pentru 
va fi 
Astfel, 
au fost executate, în anul 
1961, lucrări 
și plantare a dealurilor pe o 
suprafață de 
hectare.

Deși lucrările de defrișare a 
viilor hibride îmbătrînite și 
răzlețe, a cătinelor și mărăci- 
nișurilor și de fixare a nisipu
rilor sînt relativ noi în regi
unea noastră, tineretul, mobi
lizat de organizațiile de bază 
U.T.M. a răspuns cu entuziasm 
la chemarea organizațiilor de 
partid pentru punerea în va

lucrare, atîția tineri 
asta-i norma zilnică 

un om ; deci, aceasta 
contribuția noastră, 

cu forțele tineretului

de terasare

peste 200 de

I n
u sprijinul di
rect al or
ganizației de 

partid, comitetul 
sindicatului și co
mitetul U. T. M. de 
la Fabrica de con
serve Rîureni au 
organizat zilele tre
cute o frumoasă 
excursie prin O.N.T. 
la București pen- 
vizitarea Muzeului 
de istorie a partidu
lui și Muzeul 
artă al R.P.R.

loare a acestor terenuri. Bilan
țul realizărilor din anul acesta 
— aproape o treime din vo
lumul total de lucrări a fost 
executată cu forțele tineretu
lui — ne-a întărit convinge
rea că în 1962 și în anii vi
itori putem aduce o contribu
ție substanțială în această ac
țiune.

Se înțelege că ceea ce am 
făcut pînă acum nu oglindește 
toate posibilitățile noastre. 
Organizațiile de bază U.T.M. 
au căpătat însă o bună ex
periență în organizarea și 
mobilizarea tineretului la o 
serie de acțiuni, de lucrări 
noi. Angajamentele pe care ni 
le-am luat pentru iarna a- 
ceasta și pentru anul 1962 au, 
deci, o bază solidă pentru că 
am pornit pe un drum deja 
bătătorit, 
toate 
portul 
solului, 
rioară 
mult mai mare. Iată ce obiec
tive ne-am propus :

In ceea ce privește fertili
zarea solului în scopul obți
nerii unor producții sporite de 
pe fiecare hectar, vom mobi
liza tineretul la transportul și 
împrăștierea pe cîmp a unei 
cantități de 800.000 tone de 
îngrășăminte naturale, orga- 
nizînd în acest scop convoaie 
de atelaje, zile și decade re
cord.

Tot în scopul sporirii con
tribuției tineretului la obți
nerea unor recolte mari, în 
iarna aceasta, cu ocazia reor
ganizării brigăzilor de cîmp 
ale G.A.C., vor fi create noi 
echipe de tineret, numărul lor 
ajungînd astfel la 300. Aceste 
echipe vor lucra, printre al
tele, o suprafață de 3000 de 
hectare de porumb în cultură 
neirigată de pe care vor ob
ține în anul 1962, 5.000 kg po- 
rumb-boabe la hectar. Pentru 
a-și însuși cunoștințele nece
sare. toți tinerii care fac sau 
care vor tace parte din echi
pele de tineret au fost în
scriși la cursurile agrotehnice.

O altă acțiune la care ne-am

Avînd în vedere 
acestea, firește că a- 
nostru la fertilizarea 
la valorificarea supe- 
a pămîntului va fi

(Continuare in pag. a 2-a)

durat 
acestă 

luat 
tineri

Excursia a 
două zile. în 
excursie au 
parte zeci de 
muncitori și munci
toare. La întoar
cere, Dumitru Ele
na, Șerboiu Con
stantin, Circiumaru 
Ion au povestit și 
celorlalți muncitori 
ce au văzut la a- 
ceste muzee intere
sante, despre Capi
tala patriei, care se 
împodobește mereu

cu noi blocuri mo
derne și alte con
strucții de interes 
obștesc.

O excursie ase
mănătoare a fost 
organizată și cu ti
nerii muncitori ai 
Uzinei de sodă Go
vora, întreprinderii 
forestiere Băbeni și 
Schelei Băbeni.

FLOREA 
TISTULEASA 

tehnician

Crește ritmul construcțiilor

(Agerpres)
Eleve de la Școala medie
nr. 5 din Cluj în vizită la
Palatul telefoanelor din

O interesantă lucrare 
a unui tînăr cercetător

j lături de cercetătorii ze- 
cilor de institute de cer
cetări ce au luat naștere 

In anii puterii populare, ca
drele didactice universitare 
desfășoară paralel cu munca 
pedagogică și o intensă și rod
nică activitate științifică.

După cum ne-a informat a- 
cademicianul Miron Nicolescu, 
asistentul Ion Colojaru, de la

catedra de calcul diferențial și 
integral a Universității „C. I. 
Parhon", care a absolvit cu 
un an în urmă Facultatea 
de matematică și fizică, a ob
ținut de curînd rezultate im
portante în teoria spațiilor li- 
niare-normate, lărgind astfel 
perspectivele cercetărilor ulte
rioare într-o direcție foarte 
utilă pentru fizica teoretică.

alte șantiere de construcție a- 
părute pe harta orașului.

Constructorii bucureșteni au 
început de curînd construirea 
a noi blocuri de locuințe în 
apropierea Uzinelor „Tudor 
Vladimirescu", totalizing 1500 
apartamente. Asemenea noi 
șantiere au fost deschise și în 
alte locuri.

Potrivit prevederilor, în a- 
nul viitor în București se vor 
da în folosința oamenilor 
muncii aproximativ 12.700 a- 
partamente.

In acest an Capitala pa
triei noastre s-a îmbo
gățit cu 10.900 aparta

mente — cu 1.500 mai multe 
decît în întreg anul trecut — 
cu 216 săli de clasă, cu peste 
80 de noi unități comerciale 
moderne, cu noi cămine stu
dențești cu o capacitate to
tală de 4.200 de locuri. în a- 
ceste ultime zile ale anului 
urmează a fi recepționate 
încă cîteva mii de locuințe în 
cartierele Drumul Serii, Gri- 
vița-Ateliere, Gara-Obor, pe 
șoseaua Mihai Bravu și pe

mecanizării in exploa- 
forestiere.

*
cum rezultă din date-

de cost au obținut 
suplimentare în va- 

2.325.900 lei, angaja- 
anual fiind cu mult

După 
le centralizate la Direcția re
gională de statistică, unitățile 
industriei alimentare din cu
prinsul regiunii Maramureș 
au îndeplinit planul anual la 
producția globală în numai 11 
iuni. Colectivele de muncă din 
unitățile acestei industrii au 
realizat o producție globală 
cu 79,8 la sută mai mare de
cît în aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar prin reducerea 
prețului 
economii 
loare de 
meniul 
depășit.

it
Colectivele de muncă

43 de întreprinderi industriale 
și alte unități economice din 
regiunea Crișana dau acum 
produse în contul anului vii
tor. Trustul minier „Ardea
lul", fabricile de conserve „A- 
viniul" și „Arovit", Fabrica 
de sticlă „Pădurea neagră", 
Fabrica de cărămizi „Refrac
tara" dau acum produse în 
contul primei decade a lunii 
februarie. în primele 11 luni, 
industria regiunii a dat peste 
plan 81.535 tone de cărbune 
și lignit, 31.000 perechi de în
călțăminte, 300.000 de tricota
je, 225 tone preparate de car
ne, însemnate cantități 
unt, ulei și alte produse.

Brigada comunistului Flo- 
rea Nae ds la schela Bol
dești montînd sonda 457 
care lucrează cu elec- 

trobur.
Foto : AGERPRES

-tîtea ore ar fi tre
buit să umble un 
reporter prin ora-

> șui acesta moldo-
I vean dacă ar fi 
vrut să surprindă 

clipă de clipă munca patrioti
că desfășurată aici în ultimii 
trei ani. Pentru că 5.000.000 
de ore au dăruit locuitorii de 
aici pentru înfrumusețarea 
orașului lor. Toate aceste ore, 
adunate la un loc, dau 570 de 
ani — adică tot atîția cîți au 
trecut de dnd se știe, cu exis
tență documentară, Romanul 
ca așezare omenească. O co
incidență pare să spună că 
abia acum, în anii aceștia, 
Romanul cunoaște adevărata 
sa naștere.

Așezat pe malul clisos al 
Moldovei, învăluit vara în colb 
și toamna în noroi, Romanul 
nu poate spune cu a trăit cu 
adevărat în anii trecutului, 
ci doar că a existat. Era un 
oraș tipic de provincie, vechi

ii împrăfoșat, în care nu se 
întimpla niciodată nimic.

Dar, așa cum a adus schim
bări profunde pină și în cel 
mai îndepărtat și mărunt că
tun al țării, socialismul a tre
zit la viață și vechiul tîrgușor 
moldovenesc. Orașul a început 
să cunoască un nou freamăt, 
un nou ritm de viață.

Și de-abia atunci oamenilor 
le-a plăcut orașul lor, „tîrgul" 
lor, pe care ei îl vedeau fru
mos, pitoresc, și pe care doreau 
să-l vadă mai frumos ca ori
care altul, să-l primenească în 
haine noi.

Orașul cu 15.000 
de edili

Fiecare locuitor al Romanu
lui e în felul lui un edil, un 
gospodar al orașului. Adică 
toți cei 15.000 de cetățeni ma
turi ai orașului. Extremele de 
vîrstă sînt moș Pîrvu, de 77 
ani, și Sînziana Popa, fetița

bălaie de 5 ani, care aduce apă 
brigadierilor.

Romantic, dar deloc idilic, 
se consumă aici cea mai pură 
poezie, născută în procesul de 
întinerire a unui oraș bătrîn 
de aproape șase secole. O poe
zie și o frumusețe robustă, pe 
care o răspindesc însăși cifrele 
care însumează, concis, aceas
tă operă urbanistică impresio
nantă. Iată:

Valoarea tuturor lucrărilor 
edilitare efectuate la Roman 
în 1960 se cifrează la 8.408.100 
lei. Contribuția voluntară — 
3.731.500 lei. Rezultă că aproa
pe jumătate din lucrări s-au 
făcut prin munca locuitorilor. 
S-au executat 45 de obiective 
în 1960 și 29 în 1961. S-au 
modernizat numeroase străzi, 
(bulevardul Republicii, șoseaua 
Ștefan cel Mare, strada Vero
nica Micle), s-au pavat tro
tuare (20.000 m.p.); au apărut 
în geografia orașului străzi noi 
(B-dul 23 August, Zorile socia-

lismului, Scinteia, 13 Septem
brie, 8 Martie), s-au construit: 
un ștrand, un parc, un stadion, 
un lac de agrement, un canal 
pentru apele Moldovei. A- 
cestea, plus celelalte obiective, 
întregesc colierul de frumu
seți pe care-l poartă azi ora
șul.

Zece din cei 
cincisprezece mii

Vă dați desigur seama că, 
oriunde există întrecere, sint 
și fruntași. Sint fruntași și pe 
acest uriaș șantier al muncii 
patriotice din orașul Roman, 
pe care au lucrat muncitori 
din toate întreprinderile ce
tățenii din circumscripții, ti
nerii, școlarii și pionierii, gos
podinele. Din toți aceștia am

V. BURLACU

(Continuare în pag. a 3-a)

oraș.
Foto : N. STELOR1AN

Sosirea 
unei delegații 
de activiști 

ai P. M. U. P. 
în țara noastră
In ziua de 11 decembrie a 

sosit în țara noastră în schimb 
de experiență o delegație de 
activiști ai Partidului Munci
toresc Unit Polonez, în frunte 
cu tov. Witold Jarosinski, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.

La aeroport delegația a fost 
întîmpinată de tov. Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.M.R, 
de membri ai C.C. al P.M.R^ 
de activiști de partid.

A fost de față tov. Janusj 
Zambrowicz, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București.



PAMÎNT URILE NOASTRE— 
TOT MAI RODITOARE!

Din experiența organizațiilor U. T. M. din regiunea Galati în mobilizarea tineretului
la acțiunea de fertilizare a solului, de valorificare superioară a pămintului

Pămîntul — pilncipalul mijloc de producție în agricul
tură — trebuie să producă mai mult I Aceasta este 
cerința agriculturii socialiste. Pentru îndeplinirea 

acestei cerințe este chemat și tineretul din agricultură 
să-și dăruiască eforturile, capacitatea lui de muncă, spi
ritul lui de inițiativă.

Răspunzînd îndemnului adresat de partid, numeroși 
tineri de pe ogoarele patriei, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., participă acum, alături de ceilalți oameni din 
agricultură, la diferite acțiuni pentru sporirea rodniciei 
pămintului prin aplicarea intensivă a agrotehnicii, prin 
valorificarea superioară a oricărui petic de pămînt ne
productiv.

in urma inițiativei utemiștilor de la G.A.C. Tansa, din 
raionul Negrești, tot mai mulțt tineri din satele patriei au 
hotărît eă pornească la acțiuni asemănătoare, să contri
buie la fertilizarea terenului arabil al gospodăriilor colec
tive, să redea circuitului agricol suprafețe nefolosite, dea
luri erodate, terenuri nisipoase. Este un titlu de mindrie 
pentru tineretul satelor să-și închine forțele acestei acțiuni 
care are o mare importanță pentru economia țării noastre.

In pagina aceasta vă redăm impresiile și constatările 
noastre în legătură cu munca și experiența tinerilor din 
regiunea Galați în domeniul creșterii rodniciei pămintului.

O eondifie a belșugului 
îngrășămintele naturale

ai întîi, cîte ceva 
despre 
grajd 
pentru 
cum, 
că sînt cîteva lu

cruri ce trebuiesc reamintite 
în legătură cu utilitatea în
corporării în sol a unor anu
mite cantități de îngrășămin
te naturale.

• Gunoiul de grajd este 
cel mai bun și cel mai ief
tin îngrășămînt Este un 
îngrășămînt universal pen
tru că el priește tuturor 
plantelor cultivate și este 
potrivit pentru 
rile de sol.

• Un hectar 
porumb pentru 
l-am îngrășa numai cu 10 
tone de gunoi de grajd (la 
care se adaugă cantități 
mici de îngrășăminte chi
mice) am obține un plus 
producție de 500—600 
boabe.

® Un hectar îngrășat 
20—30 tone de gunoi 
grajd își menține fertilita
tea ridicată £—5 ani, în 
timp ce îngrășămintele 
chimice trebuie 
trate în fiecare

gunoiul de 
ca atare, 
că, ori- 

considerăm

toate tipu-

semănat cu 
boabe dacă

adminis- 
an.

Transportul și împrăștie- 
rea pe cîmp a gunoiului de 
grajd cere, ce-i drept, anumi
te eforturi din partea colecti
viștilor, dar ele sînt din plin 
răsplătite. De altfel lucrarea 
acesta deosebit de importantă 
a devenit de mai mulți ani un 
titlu de mîndrie pentru tinerii 
colectiviști.

Am vrut să vedem cum se 
desfășoară această acțiune în 
raionul Brăila — cel mai 
mare raion cerealier din re
giunea Galați.

Un titlu de laudă

Raidul nostru prin raionul Brăila
Pe 

satul 
pezit 
a strigat „Oprește! 
vă rog, aparatele !“. A piecat. 
L-am așteptat o oră, două. 
Însfîrșit apare.

— Să vezi — începe el — 
am văzut la marginea satului

cînd treceam pe lingă 
Cazasu, Ariciul s-a re
ia geamul mașinii, apoi 

Dați-mi,

tinerii colectiviști de aici, prin 
acțiunea lor de strângere, de
pozitare și împrăștiere pe 
cîmp a cenușei, ne-au oferit 
un subiect în plus și foarte 
important.

Cenușa este un îngrășămînt 
cu calități deosebite. Iată ce 
spune agrotehnica:

grămadă de... grămezi de

Gospodăria colectivă din 
Urleasca a împrăștiat pe cîmp 
cantitatea de 10 tone mraniță 
pe fiecare din cele 200 hectare 
de pe care colectiviștii și-au 
propus să obțină în 1962 5.000 
kg porumb boabe la hectar. 
Asta, împreună cu celelalte 
lucrări recomandate de agro
tehnică, înseamnă o garanție 
sigură pentru producția de 
5.000 kg porumb boabe Ia 
hectar, în terenuri neirigate.

— Tinerii colectiviști ne-au 
ajutat foarte mult — ne-a 
spus tovarășul președinte. 
Majoritatea conductorilor de 
atelaje de la noi sînt tineri. 
Ei au fost deci aceia care au 
transportat pe cîmp mranița. 
în afară de asta în ultima a- 
dunare generală U.T.M., tine
rii s-au angajat să transporte 
cu forțele lor toată cantitatea 
de gunoi de grajd pe care tre
buie s-o ducem pe restul de 
30 hectare pe care le mai a- 
veam de îngrășat. Asta ar fi 
însemnat cam 660 de tone, a- 
dică mai mult de 600 de că
ruțe. Nu-s prea multe zile de 
la data cînd s-a ținut aduna
rea și iată că acum ei s-au 
și ținut de cuvînt. Au cărat 
pe cîmp toată cantitatea de 
gunoi de grajd. Trebuie să re
cunosc, asta înseamnă un 
mare ajutor pentru noi... Nu 
sîntem mirați. Am mai avut 
ocazie și altă dată să cunoaș
tem asemenea fapte ale tine
rilor din gospodăria noastră.

Aici a intervenit 
„Ariciul"

Nu puteam să plecăm într-o 
asemenea călătorie fără ca A- 
riciul să meargă cu noi.

o
gunoi de grajd aruncat în de
zordine. Și chiar atunci cineva 
descărca o căruță. Erau acolo 
sute de tone. Mi-am scos apa
ratul și „țac“ o fotografie. 
M-am dus apoi la cele două 
gospodării colective din sat. 
Le-am spus cîtorva colecti
viști : „O duceți foarte bine. 
Se vede treaba că aveți prea 
mult gunoi de grajd..."

— Da de unde ! mi-au răs
puns ei. N-avem nici cît ne 
trebuie!

Mă așteptam la răspunsul 
ăsta.

I-am luat de mînă pe cel 
cu care am stat de vorbă și 
• ■ ia fața locului.

ăsta nu-i al 
al cui e?
cetățenilor !

Popular, el se ocupă...
Ce mai tura-vura, 

să scrim un articol serios. Au 
lăsat să se arunce la voia în- 
tîmplării atîta cantitate 
gunoi de grajd în loc să fie 
așezat în platformă.

Și să sugerăm comitetului 
comunal U.T.M. să întreprin
dă cu tinerii o acțiune de 
strîngere și așezare în platfor
me a gunoiului aruncat la 
marginea satului..."

De altfel, pe parcursul rai
dului Ariciul nu s-a putut 
plînge de inactivitate pentru 
că la puțin timp după această 
întîmplare, cînd am ajuns în 
comuna Romanu, ne-a oferit 
caricatura de mai sus.

„Cenușa con
ține toate sub
stanțele mine
rale necesa
re dezvoltării 
plantelor, în a- 
fară de azot“.

Dar, folosind 
cenușa, 
nu va fi sărac 
nici în 
pentru că: „Ce
nușa creează 
condiții favo
rabile înmulți
rii și activită
ții microorga
nismelor folo
sitoare și cu 
deosebire celor 
care fixează a- 
zotul atmosfe
ric*. Mai de
parte : „Pentru 
conținutul ma
re de potasiu, 
fosfor și calciu, 
cenușa este 
considerată un 
îngrășămînt fo- 
sfo-potasic-cal- 
cic. Aceste trei 

nutritive esențiale 
ițele de cultură se 

găsesc în cenușă sub forme 
solubile și accesibile".

Considerăm că este de pri
sos orice comentariu în legă
tură cu importanța inițiativei 
tinerilor de la G.A.C. „Grivi
ța roșie" din însurăței.

Acțiunea este destul de 
simplă. La strîngerea cenușei

contribuie foarte mult fetele. 
Ele string cenușa și o depozi
tează după indicațiile ingine
rului agronom al gospodăriei 
colective, iar băieții o colec
tează și o transportă cu că
ruțele la locurile dinainte sta
bilite.

Această acțiune completează 
munca lor de transportare și 
împrăștiere pe cîmp a guno
iului de grajd. Ei au transpor
tat peste 1.000 de tone de în
grășăminte naturale

In loc de concluzii

solul

azot

elemente 
pentru plai

In general ne-am putut da 
seama că în preocupările or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective ale 
raionului Brăila un loc în
semnat îl reprezintă acțiunea 
de mobilizare a tineretului la 
transportul și împrăștierea 
îngrășămintelor naturale pe 
cîmp. In multe locuri au fost 
inițiate acțiuni interesante: 
convoaie de atelaje, zile, săp- 
tămîni, sau decade speciale. 
Rezultate mai bune au obți
nut organizațiile de bază 
U.T.M. din comunele Traian- 
Sat, Gemenele, Golășei, Valea 
Cînepii, Măxineni și altele. în 
unele gospodării colective însă 
(Osmanu, Scorțaru-Vechi, Mo- 
vila-Miresii și altele) contri
buția tineretului la această 
acțiune de mare importanță 
agrotehnică, economică, nu 
este pe măsura posibilităților.

în legătură cu acest lucru 
considerăm că în atenția co- 
mitetului raional U.T.M. ar 
trebui să stea :

1. Sprijinirea organizațiilor 
de bază U.T.M. din gospodă
riile colective rămase in ur
mă în ce privește transportul 
îngrășămintelor naturale, ast
fel incit să-și organizeze și 
ele acțiuni concrete: zile re
cord, săptămîni speciale, con
voaie de atelaje.

2. Generalizarea inițiativei 
tinerilor colectiviști din însu
răței în ce privește colectarea 
și transportul cenușei.

Pe aceste dealuri din raionul Bujoiu, vor crește peste cîțiva ani vii șl livezi Înflorite.

Pe deal „s-a gdsit“ O importantă acjiune 
a tineretului de la sate

O
e ce n-ar începe cu 
„A fost odată" chiar 
si cele mai adevă
rate povești î Pen
tru că ceea ce avem 
noi să vă spunem 

cu „Au fost oda- 
roase de vînfuri 
de arșiță și pe 
nu creștea în

începe neapărat 
tă niște dealuri 
și ploi, uscate 
cșre nici iarba 
voia ei". Dealurile acestea nu a- 
duceau oamenilor, locuitori ai co
munei Băleni, în anii buni, decît 
un venit foarte mic. Ba există la 
contabilitatea gospodăriei colecti
ve „Steagul lui Lenin" un calcul, 
destul de generos, care spune că 
un hectar de pe aceste dealuri 
aducea acum cîțiva ani gospodă
riei colective un venit de 
lei (și e-au aproape 2X de

Unii oameni te obișrs-ser 
gindul că de pe aceste 
nu vor scoate niciodată nimic mai 
mult. In rest, da. Pe terenurile 
din vale, cultivate îndeosebi cu 
cereale, colectiviștii obțineau an 
de an producții sporite.

Si iată că acum vreo frei ani, 
înfr-o adunare generală a colec
tiviștilor, organizația de partid a
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C- 

dealur

comoară

i-am dus
— Păi,
— Dar
— Al

nostru !

Sfatul

trebuie

de

V-ați gîndit 
la ce e bună cenușa î

La gospodăria agricolă co
lectivă „Grivița roșie" din 
însurăței am avut plăcere să 
întîlnim un deosebit spirit 
gospodăresc. în raidul acesta 
noi vream să vorbim despre 
gunoiul de grajd. Iată însă că

© Prin aplicarea unui complex de măsuri agrotehnice, 
printre care un rol important îl are incorporarea în sol a 
unor cantități sporite de îngrășăminte naturale, oamenii 
muncii din agricultura regiunii Galați s-au angajat să obțină 
in 1962 de pe o suprafață de cel puțin 55.000 hectare o pro
ducție de 5.000 kg. porumb boabe la hectar în cultură neiri
gată.

Din această suprafață, cele 300 echipe de tineret din 
cadrul gospodăriilor colective vor lucra 3.000 de hectare. 
Dacă întreaga producție pe care o vor realiza echipele de 
tineret — 15.000.000 kg. — va fl administrată în hrana ani
malelor, se vor putea obține aproximativ 36.000.000 litri lapte 
sau peste 3.500.000 kg. carne de porc.

© Prin defrișarea unor vil hibride, prin defrișarea de 
mărăcinișuri, cătine, tufișuri a fost redată agriculturii in 
anul 1961 o suprafață de peste 4.000 hectare de teren, care 
a fost șl va fl cultivată cu cereale. Presupunind că această 
suprafață ar fi cultivată în întregime cu porumb și că 
s-ar obține o producție de numai 2.500 kg. boabe la hectar, 
înseamnă că se pot obține peste 10.000.000 kg. porumb- 
boabe în plus.

O Printr-o lucrare relativ simplă — arături pe curba de 
nivel — în întreaga regiune s-a prevenit eroziunea solului 
in anul 1961 pe o suprafață de aproape 35.000 hectare de 
teren.

© Pentru combaterea eroziunii solului și pentru valori
ficarea superioară a pămintului, în întreaga regiune au 
fost executate în anul 1961 lucrări de terasare a dealurilor 
pe o suprafață de aproape 1.000 hectare. Din acestea peste 
600 au fost plantate cu pomi șl viță nobilă. Numai in primul 
an de rod podgoriile șl livezile vor aduce gospodăriilor 
colective venituri de aproximativ 8.500.000 Iei, ceea ce 
înseamnă de peste 30 de ori mai mult decît produceau 
aceste dealuri sterpe înainte.

la Cazasu, la marginea satului.

ARICIUL ; — Asculta)i la mine ! O să-l pară râu 1

făcut o propunere care a sfîrnif 
mai mult interes decît 
re (pentru că au fost 
care n-au crezut că 
se va putea înfăptui), 
cern dealurile să
— au spus comuniștii. „Să chemăm 
inginerii să ne ajute la calcule, la 
măsurători, să ne arate ce trebuie 
să facem și peste cîțiva ani, de 
pe dealurile astea sterpe o să cu
legem vagoane de struguri și 
fructe". Și chiar atunci adunarea 
generală a hotărît ca fără nici un 
fel de înfîrziere să se pornească 
la treabă

Organizația U.T.M. din gospo
dărie a discutat imediat 
toți tinerii această hofărîre 
adunării generare, le-a expt 
■nportarța ei mare peefca d 
votarea gospoo- e, penrnt eco
nomia naț.onală și i-a chemat să 
ia parte la această acțiune cu 
toate forțele lor. Așa s-a născut 
hofărîrea tinerilor ca în afară de 
participarea lor la lucrările 
terasare 
cîmp să 
obiectiv 
utemiste 
de aici 
colectiviștii să execute 
din aceste lucrări prin muncă vo
luntară. Au făcut o socoteală 
gospodărească : „să nu irosim 
zile-muncă pentru lucrări care nu 
aduc venituri 
ceasta își va 
cîțiva ani, în 
răsplăti din 
acum".

La cîteva 
ceastă hotărire, 1.200 de oameni 
cu tot atitea tîrnăcoape, lopeți, 
cazmale săpau în pămîntul pietros 
al dealurilor. Munca aceasta s-a 
desfășurat din primăvară pînă 
toamna tîrziu, apoi în primăvara 
și în toamna următoare și în anul 
care a urmat și se mai desfășoară 
și acum... Ei lucrează mereu și 
mai ales în perioadele dintre 
campaniile agricole de vîrf. Ca și 
în campanii, și acum satul 
mine ziua aproape pustiu, 
menii pot fi văzuți lucrînd 
dealuri: unii continuă săpăturile la 
terase, alții pichetează terenul, 
alții plantează, iar alții fac deja 
lucrările de întreținere în planta
țiile tinere. In legătură cu aceste 
plantații din care unele din cele 
făcute acum trei ani au intrat anul 
acesta pe rod, vrem să vă invităm

neîncrede
ri cîțiva 
așa ceva 
„Să fa. 

rodească

de 
în cadrul brigăzilor de 
facă din aceste lucrări un 
important al brigăzilor 
de muncă patriotică. Tot 
s-a născut ideea ca toți 

jumătate

E a consfătuirea colec
tiviștilor fruntași din 
raionul Brăila, acolo 
unde s-a vorbit des
pre treburile gospo
dărești ale țăranilor

colectiviști, cineva a spus :
— Avem 240 de hectare cu ni

sipuri zburătoare... Acum, de pe 
acest pămînt noi nu scoatem a- 
proape nimic. Uneori nu scoa
tem nici sămînța pe care o chel
tuim la semănat. Dar n-o să frea
că mult timp și terenul ăsta are 
să însemne pentru noi o mare a- 
vuție. Aici o să facem plantări de 
viță... Am și plantat anumite su
prafețe și rezultatele sînt foarte 
bune. O să dezvoltăm o podgo
rie care va produce mulți stru
guri pentru aprovizionarea piețe
lor din orașe și multe veni
turi pentru noi... Și de unde 
pămîntul ăsta era o pacoste pen
tru țăranii din satul nostru, el 
deveni una din 
gății. Veniți la 
am... .

Cam așa a 
dor Burtea, președintele 
dariei colective din Rîmnicelu.

La Rîmnicelu au existat dintof- 
deauna aceste 240 de hectare de 
pe care oamenii scoteau produc
ții mici de cereale. Mult mai mici 
decît producțiile pe care le ob
țineau colectiviștii, folosind meto
de agrotehnice avansate, de pe 
restul suprafețelor arabile. Știința 
agricolă, specialiștii le-au dat co-

va 
marile noastre bo
no! peste cîțiva

vorbit acolo Tu- 
gospo-

lectiviștilor soluția cea mai bună 
pentru valorificarea superioară a 
acestui teren. Așa s-a născut un 
plan eșalonat pe mai mulți ani, 
potrivit căruia suprafața aceasta va 
deveni o vie cu struguri din soiuri 
nobile. 240 de hectare de vie în
seamnă o avere teribilă pentru 
colectiviști. Brigadierul viticol a 
făcut un calcul. De pe un hectar 
de pămînt nisipos semănat cu po
rumb, gospodăria a scos un venit 
de 800 lei. De pe un hectar ală
turat plantat cu viță și intrat pe 
rod anul acesta cu jumătate din 
producție, gospodăria a obținut 
un venit de 14.000 lei. Calculați I 
Acțiunea trebuie, deci, continuată.

★

în rest, terenul gospodăriei co
lective este pămînt bun pentru 
agricultură. Un pămînt întins așa 
cum întîlnești de la o zare la alta 
în tot Bărăganul. De pe aceste 
pămînturi colectiviștii scot produc
ții mari de cereale. Numai că pe 
alocuri întinderea dreaptă de pă
mînt este stînjenită de cite un hă
țiș de salcîmi, sau de o vie hi
bridă băfrînă și încîlcită, rămasă 
aici în cîmp de pe vremea cînd 
pămîntul era sfîrtecat de proprie
tăți particulare. Hățișurile acestea 
încurcă mai ales lucrările mecani
zate și fură din terenul bun pentru 
producția de cereale. Adunate la 
un loc peticele acestea de pămînt

la cîteva socoteli de aritmetică 
simplă.

Să începem cu cei 480 de lei 
cît era venitul pe care-l aducea 
un hectar de pe dealurile erodate. 
Acum, același hectar plantat cu 
viță nobilă le-a adus colectiviști
lor din Băleni un venit de apro
ximativ 14.000 lei. Colectiviștii au 
valorificat anul acesta prin contrac
tări cu statul importante cantităfi 
de struguri, obfinînd un venit mai 
mare de 250.000 lei. Cu aceste 
cifre pufem să facem, la alegere, 
două operații aritmetice. întîi o 
scădere: 14.000 minus 480 egal

Creșterea
fertilității sclului

imediate. Munca a- 
aduce roadele peste 
mod sigur și 
plin eforturile

va 
de

săpfămini după a-

ră- 
Oa-
pe

cu 13.520 ; adică cu atît cîșfigă 
acum colectiviștii mai mult de la 
fiecare hectar. Și o împărțire: 
14.000 împărțit la 480, egal cu 
29,16 ceea ce înseamnă un venit 
de peste 29 de ori mai mare de- 
cit cel obținut înainte vreme.

Dar colectiviștii nu vor avea 
doar un hectar. Anul acesta plan
tează 9 hectare, care adunate cu 
cele de pînă acum și cu cele care 
se vor planta pînă în 1965 dau 
cifra de 165 na (100 ha cu vie 
și 65 ha livadă). Acum să facem 
operafia de înmulțire : 165
14.000 egal cu 2.310.000 
(două milioane frei sute zece mii 
lei) venit anual pentru gospodăria 
colectivă, venit care se va împărți 
la fondul de bază, la zile-muncă, 
va intra în casele oamenilor și le 
va face viata mai frumoasă. Și 
mai trebuie să subliniem faptul 
că piețele orașelor vor primi mai 
mulți struguri, mai multe fructe 
pentru aprovizionarea oamenilor 
muncii.

ori 
lei.

avutului obștesc
Tra-

mai 
din

ar totaliza 15—20 de hectare, 
buie făcute defrișări...

★
în sfîrșit, preocuparea cea 

importantă a colectiviștilor
Rîmnicelu este aceea de a-i smul
ge pămintului cultivat pe care-l 
au, producțiile cele mai mari. De 
pildă, de pe 200 de hectare ei

vor să recolteze toamna viitoare 
mai mult de 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar. Or, cine e agri
cultor știe că pentru asta trebuie 
să aplici un complex de măsuri 
agrotehnice, printre care un rol 
deosebit de important îl are fer
tilizarea solului cu îngrășăminte. 
Colectiviștii din Rîmnicelu au pre-

văzut să transporte ceva mai mulf 
de 4.000 ' “
grajd pe 
serioasă.
parat.

de căruțe de gunoi de 
cele 200 hectare. Treabă 
Dar trebuie făcută nea-

★
Ședință a comitetului U.T.M. pe 

gospodărie. De față este și tova
rășul Dumitru Sălcianu, secretarul 
organizației de partid, tovarășul 
Tudor Burtea, președintele gospo
dăriei, unul sau doi membri din 
consiliul de conducere...

Motivul convocării ședinței: Or
ganizația U.T.M. vrea să 
gospodăria în îndeplinirea 
sarcini economice foarte 
tanfe.

Ședința a început după , 
pe la patru și s-a sfîrșit 
două ceasuri, după ce fumul de 
țigară începuse să iasă și pe gaura 
cheii.

Ședința a fost mai mult un 
sfat. Tinerii din comitetul U.T.M. 
au discutat împreună cu secreta
rul organizației de partid și cu 
președintele, foarte amănunțit, 
despre posibilitățile pe care le 
are tineretul din gospodărie de a 
realiza cu forțele lui anumite lu
crări privind fertilizarea solului, 
lucrări prin care pămîntul va fi 
silit să producă mai mult.

lată ce a hotărît în ședința 
aceea comitetul U.T.M.:

f. Tinerii colectiviști vor •- 
juta la pichetat, vor săpa 
25.000 de gropi și vor planta 
în ele viță de vie. Pentru că

ajute 
unor 

impor-

amiază 
peste

aici se cere o muncă mai bine 
organizată, în perioada plantă
rilor va funcționa o echipă de 
tineret constituită în prima a- 
dunare generală U.T.M. (a fost 
propunerea lui Ion Gingăraș).

2. Tinerii, prin acțiuni orga
nizate, vor defrișa 10 hectare 
de vie hibridă. La primăvară 
terenul acesta va ti bun pen
tru însămînțaf.

3. Din cele 4.000 de tone de 
gunoi de grajd, necesare tere
nului care va fi cultivat cu po
rumb, 2.000 de tone vor fi 
transportate și împrăștiate pe 
cîmp de tineri. Treaba aceasta 
va începe imediat și va fi or
ganizată în felul următor : Cei 
20 de tineri conductori de 
atelaje vor primi în zilele în 
care se vor organiza acțiunile 
cite doi tineri care să-i ajute 
la încărcat și descărcat. Vor fi 
organizate convoaie de atelaje.

Acestea sînt angajamentele ti
nerilor. Din ședința aceasta, pre
ședintele gospodăriei a ieșit zîm- 
bind. Angajamentele tinerilor răs
pund tocmai unor necesități ur
gente privind dezvoltarea gospo
dăriei, sporirea surselor ei de ve
nit.

Afară, l-a oprit pe Aurel Crefu, 
secretarul comitetului U.T.M.

— Cînd începeți treaba î — l-a 
întrebat președintele.

— Dacă-I vremea bună, de 
mîine dimineață I

(Urmare din pag. l-a) 
propus să asigurăm o largă 
participare a tineretului este 
aceea a combaterii eroziunii 
solului. în anul 19S2 cu for
țele tineretului va fi lerasaiă 
și plantată cu pomi și viță 
nobilă o suprafață de 300 
hectare, 
aproape o treime 
nul pe 
același 
esențe 
tare și 
lucrări, 
cialiștilor, pe 1.000 hectare de 
pășune (din cele 1.650 hectare 
cit prevede clasul regizări).

Prin defrișâ:; de vii hibride 
vom reda culturii cerealelor 
o suprafață de 700 hectare, 
iar prin plantări de viță no
bilă vom pune în valoare o 
suprafață de 150 hectare de 
nisipuri.

Toate aceste cifre sînt, fi
rește, orientative. Angajamen
tele noastre vor fi îmbunătă
țite în urma studierii amănun
țite a posibilităților fiecărei 
organizații de bază U.T.M. din 
fiecare gospodărie colectivă. 
Acest studiu îl întreprindem 
acum. întregul colectiv al co
misiei tineret sătesc a comite
tului regional U.T.M. se de
plasează pe o anumită peri
oadă de timp într-unul din ra
ioanele în care, conform pla
nului economic al regiunii, 
urmează să se facă cel mai 
mare volum de lucrări. Aici, 
membrii comisiei — ingineri, 
tehnicieni — în colaborare cu 
activul comitetului raional 
U.T.M. și cu cadrele tehnice 
ale gospodăriilor colective 
vor ajuta organizațiile de 
bază U.T.M. să-și stabilească 
angajamente concrete în 
funcție de necesitățile gos
podăriilor colective și de po
sibilitățile reale ale tinere
tului în legătură cu contri
buția lor la creșterea rod
niciei pămintului și-i vor a- 
juta pe tineri să pornească 
la acțiune pentru înfăptuirea 
angajamentelor. în 
raioane, comitetele
U.T.M. vor organiza aceeași 
acțiune cu sprijinul 
tehnice de specialitate

în afară de aceasta, în ra
ionul Galați, unde în iarnă și 
în anul viitor se vor efectua 
cele mai multe lucrări de te
rasare a dealurilor, vom or
ganiza un șantier al tineretu
lui la care vom aduce, prin 
rotație, la un schimb de expe
riență, pe toți secretarii co
mitetelor U.T.M. din gospodă
riile colective unde urmează 
să se facă asemenea lucrări, 
în raionul Făurei, unde sînt 
suprafețe întinse de pășuni 
naturale slab productive, vom 
organiza, de asemenea, pe o 
suprafață de 300 de hectare 
un lot demonstrativ pe care 
tineretul va executa întregul 
complex de lucrări recoman
date de specialiști, astfel în- 
cît să obțină de pe fiecare 
hectar cel puțin 10.000 kg 
iarbă. Și aici vom aduce în 
schimb de experiență secre
tarii organizațiilor U.T.M. 
gospodăriile 
giune.

Prin toate 
mărim ca în 
sporească mult contribuția ti
neretului din satele regiunii 
Galați la creșterea fertilității 
solului, la punerea în valoare 
a unor terenuri neproductive 
sau slab productive, la dez
voltarea, și pe această cale, a 
gospodăriilor colective.

de 
ceea ce înseamnă 

din pla- 
întreaga regiune. în 

scop vom planta 
forestiere po 100 hec- 
vom efectua diferite 
după indicațiile spe-

celelalte 
raionale

cadrelor

colective din
din
re

ur-aceste acțiuni 
anul care vine să
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toate

la practică

ce l-a 
într-o 
făcută

cu prieteni dragi
In urmă 

portulIn urmă cu ani, vizitînd 
portul îndepărtatului 
Leningrad, l-am între

bat în numele unui grup de 
tineri romîni pe un vechi ma
rinar al celebrului vas de cer
cetări științifice „Obi« 
impresionat mai mult 
recentă vizită turistică 
in Romînia.

Călătorul de pe mai
. meleagurile globului nu mi-a 

^înșiruit nici nume de orașe 
Z^kiu monumente istorice, nici 

fapte deosebite ale oamenilor 
muncii din țara care i-a de
venit atît de dragă, ci a răs
puns simplu : „am fost impre
sionat cel mai mult de căl
dura cu care am fost întîmpl- 
nat pretutindeni pe pămîntul 
Romîniei socialiste, de priete
nia pe care mi-au arătat-o 
toți cel pe care i-am cunoscut". 

Mi-am amintit de acest la
conic răspuns aci, în sala de 
festivități a Casei de cultură 
a tineretului din raionul „23 
August", unde sute de tineri 
din uzinele, școlile, instituțiile 
Capitalei s-au întîlnit cu 
membrii delegației Comsomo- 
lului, care ne-a vizitat timp 
de 13 zile țara, la invitația 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Muncitor.

în entuziasmul cu care ti
nerii din sală întîmpină dele
gația comsomoliștilor, în ro
potele de aplauze cu care a- 
sistența acoperă cuvintele de 
salut ale tov. Nicolae Popescu, 
primul secretar al Comitetu
lui Orășenesc U.T.M. și Ivan 
Alexeevici Mozgovoi, secretar 
al C.C. al U.T.C.L. ‘ 
na, conducătorul 
Comsomolului, în 
cu care tinerii se 
oaspeții în această minunată 
seară, intuiești prietenia caldă 
care-i apropie pe tinerii ță
rilor noastre.

în seara aceasta au fost

din Ucrai- 
delegației 
dragostea 

întrețin cu

■e----

spun
Mai mult decît 

ie
(Urmare din pag. l-a)

lor viitoare, treburile și mer
sul viitor al uzinei.

Cînd celălalt Mureșan, Ște
fan, responsabilul unei brigăzi 
propune ca platforma între 
cuptoare și hala de finisare 
a electrozi] sfaltată

impuri-

rostite de la tribună puține 
cuvîntări, dar fiecare cuvînt 
a fost încărcat de emoție, de 
bucuria sinceră a întîlnirli 
unor prieteni dragi.

Spre tribună se îndreaptă 
șeful delegației Comsomolului.

Fiecare cuvînt simplu, di
rect, plastic al reprezentantu
lui gloriosului tineret sovietic 
este urmărit cu nespusă a- 
tenție. I. A. Mozgovoi și cei
lalți comsomoliști au vizitat 
Bucureștiul, Timișoara, Ba
căul, Brașovul. Peste tot au 
cules minunate buchete de a- 
mintiri despre tinerii noștri. 
El vorbește cu dragoste despre 
harnicul tineret al Romîniei 
socialiste.

Emoționante sînt cuvintele 
secretarului C.C. al Comsomo
lului din Ucraina despre mun
ca și viața tineretului sovie
tic. Ivan Mozgovoi vorbește 
tinerilor noștri despre sutele 
de mii de comsomoliști care, 
în uzine, pe ogoare, în școli 
muncesc și învață, despre ti
nerii care au plecat spre în
depărtata Siberie pentru a 
traduce în viață mărețele sar
cini trasate de partid.

Reprezentantul tineretului 
sovietic dă multe, multe e- 
xemple. El vorbește despre 
tinerii Kievului Care au ple
cat pe pămînturile desțeleni
te, despre sutele de obiective 
industriale construite de tine
rii sovietici, despre produc
țiile record obținute de tinerii 
din satele Ucrainei, despre 
viața și activitatea comsomo
liștilor.

„Am petrecut 13 zile în mi
nunata voastră țară. „Sarci
na" noastră e grea : să reușim 
să povestim tinerilor sovietici 
tot ce am văzut și simțit pe 
aceste înfloritoare meleaguri" 
— își încheie cuvîntarea șe
ful delegației .........
yietic.

Seara tîrziu, 
spectacol al Ansamblului ar
tistic al U.T.M., discuțiile au 
continuat

Tinerii i-au înconjurat cu 
nespusă dragoste pe solii 
comsomoliștilor.

„Trăiască prietenia veșnică 
dintre tineretul romîn și ti
neretul sovietic" — o simplă 
lozincă, înscrisă pe fundalul 
scenei, exprima din plin 
coordonatele acestei minunate 
și pline de semnificații întîl- 
niri prietenești.

L SA VA

Primirea 
ambasadorului 

Republicii Cuba 
de către ministrul 
Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne

Marți 12 decembrie, minis
trul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Cuba la București, Manuel 
Yepe Menendez, în legătură 
cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

Se împlinesc astăzi 43 
de ani de la luptele munci
torești din Capitală de la 
13 Decembrie 1S18. Din or
dinul guvernului burghezo- 
moșieresc, armata și poliția 
au tras in muncitorii care 
manifestau pentru pace, 
pentru libertăți democra
tice, pentru o viață mai 
bună. Peste 100 de munci
tori au fost asasinați și 
citeva sute răniți. Aproxi
mativ 500 de muncitori au 
fost crestați și schingiuiți.

Luptele muncitorești de 
la 13 Decembrie 1918 se 
înscriu în șirul luptelor te

voluționare ale clasei 
muncitoare din țara noas
tră. Idealurile pentru care 
și-au 
votați 
toare 
lupta 
muncitor condus de parti
dul comuniștilor. In patria 
noastră a fost creată baza 
economică a socialismului. 
Poporul nostru munceștG 
entuziast pentru realizarea 
mărețului program trasat 
de cel de al IlI-lea Con
gres al P.M.R., pentru de- 
săvîrșirea construcției so
cialiste în țara noastră.

dat viața fii de- 
ai clasei munci- 
s-au îniăptuit prin 
poporului nostru

tineretului so-

după frumosul

Ucenicii școlii profesionale 
„Petrol-Chimie" din Ploiești 
vor fi, după absolvirea școlii, 
muncitori ai rafinăriei Brazi.

Pentru ca ei să poată de
veni muncitori bine pregătiți 
din punct de vedere profesio
nal, organizația U.T.M. din 
rafinărie se ocupă îndeaproa
pe pentru ca practica ucenici
lor să fie cit 
nizată.

Pentru acest 
cu conducerea 
măsuri ca elevii să fie repar
tizați pe secții și instalații pe 
lingă cei mai buni muncitori. 
Cei 78 de ucenici oare se află 
în prezent în practică la ra
finăria Brazi, își îmbogățesc 
cunoștințele teoretice lucrând 
alături de muncitorii cu înaltă 
calificare din secții și instala
ții. Muncitorii explică ucenici
lor modul de funcționare și 
regimul tehnologic al instala
ției respective. Ucenici ca: 
Gheorghe Teodor, Șerban Ma
rin, Neacșu Alexandru și mulți 
alții sînt fruntași la învățătură 
și practică.

mai bine orga-

lucru împreună 
școlii s-au luat

DUMITRESCU ION 
operator

Pe oreaita Pietiel Oralului
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13 Decembrie 1918

In regiunea Oltenia Fotbal

Amenajarea a numeroase
baze sportive

în regiunea Oltenia au fost 
construite și amenajate anul 
acesta numeroase baze sporti
ve la Băilești, Corabia, Tisma- 
na, Bălcești și în alte loca
lități.

De curînd s-a terminat la 
Caracal construcția unui sta
dion modern.

Prin folosirea resurselor 
locale în construcție și parti
ciparea voluntară a tinerilor 
la lucrările stadionului, pre
țul de cost a fost redus la 
jumătate față de prevederile 
devizului.

Cu noile terenuri și sta
dioane date în folosință anul

acesta numărul bazelor spor
tive existente în regiunea 
Oltenia a ajuns la 940.

Dezvoltarea rețelei de baze 
sportive a contribuit la atra
gerea unul tot mai mare nu
măr de oameni ai muncii de 
la orașe și sate la practicarea 
sportului. La diversele com
petiții organizate anul acesta 
au participat peste 400.000 de 
sportivi. Sportivii din regiu
nea Oltenia au participat cu 
succes Ia diferitele competiții 
de masă.

Echipa de fotbal Ferenc- 
varos Budapesta a sosit la 
Buenos Aires. Fotbaliștii ma
ghiari vor participa la un tur
neu internațional alături de 
echipele Steaua Roșie Belgrad, 
River Plata și Boca Juniors. 
In primul joc Ferencvaros va 
întilni pe Boca Juniors.

(Ageipies)

Hochei

și tineretul muncitoresc

Printie victime!? asașina- 
iului libera! dela 13 Decem
brie 1918 $1. v. au fost și 
rijiva lineri muncitori,

Sîngeie finerețuhri munci
toresc s’a amestecat atunci 
Ja^laita cu cel a! vtrstnicitor, 
pecetluind sstfei și In moarte, 
Solidaritatea de vtrstâ tare 
exista, cere frebue sâ existe 
tr. muncă al in luptă între 
tovarășii maturi și tineretul 
muncitor.
£ De aceea 13 Dtdembrie

19!8 litbue S3 râtnîie o zi 
de ntuiUi în istoria mișcării 
linerehikd socialist în țara 
noastrâ.

La 13 Decembrife !9»3, a 
curs primul sînge ai uce
nicilor romlni fn lupta 
marc pentru drepîCrJie 
muncei î

Martiri Tp veci r?euHațt, 
trebuie numele
celor tineri pa can i-a %ău- 
ilt Și acea ii gbanțele mi- 
VaHetetor și pu$litor nulitate*

ui Fă

bacurilor la 
iartă deloc pe

putem strunji 
cum trebuie

xea ei 
tilnește cu propuneri 
răgău, Isai, sau a celuilalt 
Mureșan, cu numele mic Oc
tavian, de la presă.

Despre Gheorghe Vodă, tî
nărul de Ia strungărie elec
trozi, responsabilul altei bri
găzi au vc mulți în
timpul idîndu-i

gării

din brig
prin munc cucerirea
în mai multe rînduri a titlului 
de brigadă fruntașă pe uzină. 
Că acest titlu l-au meritat o 
demonstrează cifrele : procen
tul de material rebutat era de 
6-10 la sută pînă la înființa
rea brigăzii. Astăzi s-a redus 

( sub 1 la sută, în mai multe 
luni n-au mai existat deloc 
rebuturi. în cuvîntul lui Ghe
orghe Vodă și-a făcut loc mai 
cu seamă grija de a da în con
tinuare lucru de calitate. Dar 
el adaugă alte mijloace celor 
propuse pînă acum: o mai 
mare grijă pentru condițiile de 
lucru, pentru ventilație și în
călzire în hala de prelucrare a 
electrozilor. în continuare Pe
tre Suciu din brigada lui Vodă 
cere reparația 
strunguri, nu-1 
mecanicul șef.

— Iată, nu 
electrozii așa 
la prelucrare din cauza bacu
rilor. Sînt defecte, sparg mate
rialul. Tăiem din electrozi pen- 

^tru a da filet. Asta înseamnă 
r produs finit rebutat. înseamnă 

mii le lei. Să se treacă în pla
nul de măsuri tehnico - orga
nizatorice rezolvarea acestei 
situații. Iar secția mecanic 
șef să-și facă datoria l Așa 
cum ne-o facem cu toții.

Colectivul, sever, grijuliu 
cu fiecare amănunt stabilește 
pe loc unele sarcini. Ianoși 
Ludovic, din colectivul ser
viciului de transporturi, _ de 
pildă, trebuie să ia măsuri 
pentru transportul electrozilor 
de baterii uscate în lăzi și 
pentru mecanizarea transpor
turilor la electrozii de peste 
150 kg. Inginerul Achimir 
Dragoste, tehnolog principal, 
și inginerul Iosif 
cerut fiecare repararea urgen
tă a valțurilor de la prepara
rea pastei și ridicarea rezisten
ței mecanice prin metode teh- 

MM^sgice înaintate.
fPBezbaterea cifrelor de plan 

'▼lă secția electrozi siderurgici 
a avut ca fir roșu temeinicia. 
Au fost 27 de vorbitori și 79 
de propuneri, fiecare pornită 
dintr-o chibzuință adîncă, din- 
tr-o frămîntare și efort de 
gîndire colectivă. Ca urmare 
a acestora a fost angajamen
tul secției : producerea a 80 
de tone de electrozi siderur
gici peste planul anului 1962, 
90 la sută din electrozii pro
duși să fie de calitatea întîia 
și găsirea rețetei care să înlă
ture strunjirea electrozilor de 
baterii. Asta înseamnă o 
mare economie.

Dezbaterile au oglindit ho- 
tărîrea fiecărui muncitor, teh
nician și inginer pentru rea
lizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de produc
ție pentru viitorul an. Au 
spus concret și temeinic : vom 
produce electrozi mai buni și 
în mai mare cantitate. Asta 
înseamnă oțel.

Aseară pe patinoarul artifi
cial din Capitală peste 4.000 
de spectatori au urmărit în- 
tilnirea internațională de ho
chei pe gheață dintre echipa 
secundă a R. S. Cehoslovace și 
reprezentativa tării noastre. 
Hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul de 
6-4 (0-2 ; 2-1; 4-1) prin puncte
le marcate de Wimmr (2). 
Sembera, Jirik, Skobal și An
dras. Intîlnirea a avut o des
fășurare pasionantă, hocheiștii 
romîni jucînd excelent în pri
mele două reprize. Echipa ce
hoslovacă a obținut victoria 
tn ultima repriză profitînd de 
faptul că hocheiștii noștri nu 
au mai imprimat același ritm 
rapid. Cele patru puncte ale 
echipei R.P.R. au fost realizai-

Ferencz (2) jite de Takacs,
Csaka.

Revanșa acestui joc va avea 
loc joi de la ora 19 tot pe pa
tinoarul „23 August".

și Bilek 
Radovici 

și o par-

30 de arcași s-cru întrecut în concursul pentru cupa orașu
lui București. In fotografie : un aspect din timpul con

cursului

Partidele disputate aseară 
în runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Stein-Bilek 1-0; Drimer- 
Radovici 0-1 ; Malich-Soos 
1-0; Radulov-Gheorghiu 1-0.

în clasament conduce Ma- 
lich (R.D.G.) cu 6 puncte și 
o partidă înteruptă, urmat de 
Stein (U.R.S.S.) 
(R.P.U.) 6 puncte, 
(R.P.R.) 5‘/2 puncte 
tidă întreruptă.

★
După o zi de repaus, cam

pionatul unional de șah a fost 
reluat cu partidele cuprinse în 
cea de-a 16-a rundă. Marele 
maestru Polugaevski, care 
candidează acum cu șanse se
rioase la primul loc, l-a în
vins pe Averbach într-o parti
dă plină de combinații și lovi
turi tactice interesante. Polu
gaevski a realizat un adevărat

Pavel au

*
con-Lokomotiv Moscova 

duce neînvinsă în campionatul 
unional de hochei pe gheață, 
cu 26 puncte din tot atîtea 
posibile. Pe locurile urmă
toare se află T.S.K.A., — 21 
puncte și Aripile Sovietelor — 
18 puncte. In ultima etapă 
Lokomotiv Moscova a învins 
cu 3-0 pe Traktor Celiabinsk. 
T.S.K.A. a întrecut cu 7-0 pe 
Metalurg Novokuznețk, iar 
Aripile Sovietelor a dispus cu 
13-1 de Spartak.

(Agerpres)

record în ultimele runde: 7 
puncte din 8 posibile.

Holmov, unul din fruntașii 
clasamentului, a fost făcut mat 
de tînărul maestru ucrainean, 
Koț. Tal a cîștigat la Gurghe- 
nidze și Nejmetdinov la Ba
girov. Una din surprizele run
dei a constituit-o înfrîngerea 
lui Smîslov de către Gipslis. 
Spasski, jucînd cu albele, a în. 
tîmpinat o rezistență foarte 
dîrză din partea lui Samko- 
vici care după schimbul da
melor avea o poziție mai bună, 
tn final Spasski a reușit to
tuși să echilibreze situația și 
partida s-a întrerupt la mu
tarea 41-a într-o poziție com
plicată.

Clasamentul înaintea rundei 
a 17-a : 1. Spasski IO1/? (2)j 
2. Polugaevski 
Holmov 9!/2 ;
(1) etc.

10*/a (1) ; 3.
4. Averbach 9

(Agerpres)

cÂ&artez&nieă muzicală
ompoziforii de la 
mijlocul veacului al 
18-lea, perioadă în 
care simfonia se afir
mă ca un gen aparte 
al muzicii pentru an

sambluri instrumentale, își in
titulau uneori piesele de acest 
fel „mare simfonie" sau „Simfonie 
pentru orchestră mare" lăsînd să 
se înțeleagă fie dimensiunile mai 
ample ale lucrărilor, fie aparatura 
sonoră mai bogată pe care 
o foloseau. Revoluția franceză de 
la 1789 a generat o muzică de 
mare suflu, intensivă. Din acest 
punct de vedere creația lui 
Beethoven este cea mai repre
zentativă. Contemporan cu auto
rul „Eroicei", Schubert a scris și 
el 9 simfonii, prima cînd nu avea 
decît 16 ani, iar ultima la 31 de 
ani, vîrstă la care Beethoven nu 
realizase decît cea dinții compo
ziție a sa de același gen. Dacă 
fiecare lucrare a titanului Simfo
niei avea să constituie un monu
ment de arfă gîndit și dăltuit cu 
migală, Schubert concepea Sim
fonia ca un efluviu prin excelentă 
melodic. S-a spus că simfoniile 
schubertiene le depășesc uneori 
pe cele ale titanului în ceea ce 
privește comunicativitatea directă, 
subtilitățile armonice și colo
rația orchestrației. Ne referim la 
aceste afirmații nu pentru a com
para valoric două genii învecina
te — ceea ce n-ar avea sens, și 
nicidecum pentru a opune sim
fonia lirică, afectivă, celei drama
tice, filozofice, ci pentru a dis
tinge calitățile specifice, particu
lare ale fiecăruia.

Numele lui Schubert este indi
solubil legat de dezvoltarea liedu-

și dansului popular vie- 
reprezinfă o nesfîrșită 
cuprindere a celor mai 
mai poetice sentimente 
ceea ce l-a determinat

iui. Compozitorul a dat la iveală 
peste 600 de lucrări de acest fel, 
mai toate străbătute de farmecul 
cînfecului 
nez. Ele 
gamă de 
intime și 
omenești,
pe muzicologul sovietic Boris Asa- 
fiev să spună că, la începutul 
veacului trecut, Schubert realiza 
pe tărîmul cîntecului măestrif, al 
liedului, ceea ce realiza Beetho
ven în domeniul simfoniei.

„Tragica", cu foafe că partea 
întîia din binecunoscuta simfonie 
„Neterminafă" înserează momente 
de un zguduitor dramatism.

Cea mai impozantă simfonie 
schuberfiană, Marea Simfonie în 
Do Major, care ocupă întreaga 
parte a doua din viitorul Concert 
al Filarmonicii „George Enescu" 
era considerată de autor drept cea 
mai remarcabilă creație a sa („Este 
simfonia vieții mele" — spunea 
Schubert). Compoziția e „mare" 
nu numai prin proporțiile celor

Schubert—Marea Simfonie
Activitatea lui Schubert în secto

rul muzicii pentru ansambluri in
strumentale de cameră a avut, de 
asemenea, ca rezultat creații de 
o excepțională valoare artistică : 
cvartete, un celebru cvintet „Păs
trăvul", un Octet etc.

Creația acestui compozitor vie- 
nez, care a dus o existență amară 
și a murit de fînăr, în atmosfera 
încărcată a metropolei austriece 
din primul sfert al veacului trecut, 
cînd reaefiunea feudală căuta să 
zăgăzuiască influențele revoluției 
franceze, reprezintă, după cum ob
servă Glazunov, un cuvînt nou în 
literatura instrumentală a timpului, 
prin aceea că temele cu caracter 
bărbătesc alternează cu melodii 
cantabile, duioase, fapt care la 
simlonișfii predecesori se observă 
în mai mică măsură. Chiar în con
strucția amplă a Simfoniei locul 
principal îl ocupă, la Schubert 
cînfecul ; el adîncește mai mult 
latura lirică a muzicii, cu toate 
că își Intitulează Simfonia a IV-»

patru părți ce o alcătuiesc, nu nu
mai prin faptul că este concepută 
pentru o orchestră simfonică mare 
pe vremea aceea, cit mai ales prin 
calitățile artistice intrinsece, prin 
bogăția și varietatea conținutului 
emotiv, care se exprimă înfr-un 
limbaj sonor, comparabil cu acela 
al celor mai iscusiți și reputafi 
simfoniști.

Lucrarea este deschisă de o in
troducere lentă, cu un motiv so
lemn al cornilor, care va căpăta 
pe urmă, la tromboni, accente 
puternice, furtunoase. Către sfir- 
șitul acestui întins prolog, sonori
tățile ajung la un punct culminant 
și iată că o mișcare mai vie aduce 
prima parte, propiu zisă, a Simfo
niei cu tema ei principală : o idee 
muzicală energică, asemenea unui 
marș. Tema a doua, cu un d-ns 
cîmpenesc, este expusă de oboi 
și fagoți, deosebindu-se evident 
de cea inițială prin voioșia ei ti
nerească. O dezvoltare care pre
lucrează elementele ritmice și ki-

temelor, cedează 
unei secțiuni ce 

reia ideile melodice în noi confi
gurări orchestrale pentru ca un 
tempo mai însuflețit să conducă 
muzica la o încheiere exuberantă. 

Partea lentă, mai potrivită 
geniului melodic schubertian înce
pe cu un cîntec luminos și în 
același timp nostalgic. Mișcarea 
nu este insă lipsită de neaștepta
te izbucniri dramatice, care dau 
în vileag frămîntările unei sensi
bilități crunt lovite de vitregiile 
toartei.

Scherzo, mișcarea a treia a 
Simfoniei, începe năvalnic, cu im
petuozitate beethoveniană, dar 
evocă în curînd și grația dansului 
vienez. Adevăratul contrast 
mosferă îl 
citeva acorduri 
nea mijlocie, un 
flătorilor, după 
zoul.

Fremătînd de 
ca orchestrație, 
parcă, pe alocuri „refrenul bucu
riei" din Simfonia cu cor de 
Beethoven.

„I se cîrvfă mai mult muzica 
de cameră ; cît despre simfonii, 
cu ele se petrece ceea ce s-a 
petrecut nu de mult cu Mozart, și 
se înfîmplă încă cu Haydn : erau 
socot'te fără însemnătate. Uitarea 
— urmare a neînțelegerii — tinde 
să dispară. Cît despre mine, pot 
să spun că pe măsură ce frece 
timpul, admir mai mult în Schu
bert pe unul din cei mai puri 
poefi ai muzicii 1“ — spunea pe 
bună dreptate Pablo Casals, ilus
trul muzician contemporan.

tonaționaie ale 
pe urmă locul

imprimă însă, 
puternice, 
cor senin 
care reia

de af- 
după 

sect lu
ai su- 
scher-

virtuozbucurie, 
finalul sugerează

EUGEN FRICOFE

Facsimilul unui articol publicat în „Tineretul socialise 
din 1 ianuarie 1920 privitor la participarea tineretului 

muncitor la luptele clasei muncitoare din 13 
Decembrie 1918

(Agerpres)

Box

(Agerpres)

de fotbal 
obținut o 

tur-

Desen demascator al lui N. Tonitza intitulat 
cembiie 1918"

Echipa sovietici 
Dinamo Tbilisi a 
nouă victorie în cadrul 
neului din America de Sud. 
Jucînd la Quito cu Barcelona 
campioana Equadorului fot
baliștii sovietici au terminat 
învingători cu 2-1.

Handbal in 7
La Praga s-a disputat dubla 

întâlnire internațională de 
handbal în 7 dintre echipele 
selecționate ale R. S. Ceho
slovace și R. D. Germane. In 
ambele întilniri victoria a re
venit gazdelor: la masculin 
scorul a fost de 16-14 (7-6), iar 
la feminin de 7-2 (3-1).

Competiția dotată cu „Cupa 
F. R. Box“ se încheie dumini
că la Galați odată cu desfășu
rarea finalei care va pune 
față în față echipele Voința 
București și C.S.M.S. Iași, cîș- 
tigătoarele celor două grupe. 
Echipa bucureșteană antrenată 
de Ion Sandu cuprinde printre 
alții pe Toma Ilie, Gh. Lache, 
I. Petrov și M. Băloiu.

5.000.000
(Urmare din pag. l-a)

ales zece. Zece oameni pe care 
cititorii trebuie neapărat să-i 
cunoască. Asta pentru că dacă 
ar exista aici o carte de aur 
— și e păcat ci nu există — cei 
zece ar sta tn frunte.

...Aproape 600 de metri de 
gard de sîrmi și beton înlăn
țuie parcul orașului. Aceasta 
este opera muncitorilor de la 
întreprinderea metalurgică Ro
man, printre care comuniștii 
Eugen Onu și Ion Ciubotaru. 
Eugen Onu povestește simplu, 
nu ca să se laude, ci n-a fost 
ușor de făcut un asemenea 
gard — și spune asta doar ca 
să arate cu cită ambiție au 
muncit oamenii la ridicarea 
lui, în timpul lor liber. Uneori 
oamenii se adunau să discute 
o... inovație. Poate vă miră, 
dar și aici s-au născut inova
ții. De pildă, trebuiau două 
zile încheiate pentru o singură 
lesă de fier. Intr-o zi s-a năs
cut însă ideea matriței de în
doit sirmă, care a dus la spo
rirea de vreo cinci ori a pro
ductivității muncii. A fost 
ideea lui Onu, dar asta o spun 
alții, nu el.

...Pe Smit Petre, de la Școa
la de 7 ani nr. 7 nu l-am gă
sit. învăța în „schimbul" celă
lalt. Am aflat despre el doar 
atît: că e pionier fruntaș, 
exemplu în comportare și la 
învățătură, și că e unul din cei

Cereți

de ore prin orașul Roman
moi activi în acțiunile de 
muncă patriotică.

Utemistul Corneliu Butnaru 
e intr-a Xl-a la liceul din Ro
man. Și el e elev fruntaș. Și 
e și tin bun gospodar. Gospo
dar în primul rînd cu timpul 
lui liber. Da, el are timp să-și 
pregătească temeinic lecțiile, 
să meargă la film, să citească 
și să meargă șî la muncă pa
triotică. Și nu e poate lipsit 
de interes să spunem că șco
larii din oraș, începînd cu pio
nierii și terminînd cu cei din 
clasa Xl-a, au plantat 100.000 
de puieți tn parcuri și pe 
ginea bulevardelor și 
zilor.

„.Fabrica de zahăr se
drește cu Maria Acatrinei, cu 
Nicolae Covrig, Gospodaru 
Gheorghe, Mar idea Mînecan.

Comisia orășenească de fe
mei are numai vorbe bune 
despre deputata Maria Flen- 
chea, iar la sfatul popular 
aflăm că tn fruntea deputați- 
lor care sînt tot timpul in 
mijlocul brigadierilor e mun
citorul Pavel Ivanovid de 
Fabrica de țevi.

Aceștia 
ii rugăm 
considere 
în cartea 
muncii patriotice.

Al 11-lea

mar- 
stră-

mtn-

sînt cei zece — 
pe ceilalți să 

trecuți o dată cu 
de aur nescrisă

la

se 
ei 
a

Era vorba doar de zece. Se 
impun totuși câteva rînduri și 
despre el, al 11-lea, care de 
fapt într-o erarhie mai judi
cios întocmită ar ocupa unul

FrXenîerîe
r I - I<Z RpHfru' barbali țen^eiși copii

Produse ale fabrici

LConfeețîi
L Brail a

‘ • • -i. Elegante
DE CALITATE.

cheamă 
maistru 
de țevi 

s-a vor-

din primele locuri. 11 
Gheorghe Goldan. E 
laminorist la Fabrica 
din Roman. Cînd mi 
bit de el ca despre cel mai
bun maistru mi l-am și închi
puit înalt, solid, un bărbat in 
toată puterea euvîntului. 
Cînd l-am cunoscut însă am 
rămas descumpănit. Goldan e 
ca un copilandru Are 25 de 
ani dar pare de 19, poate din 
cauza culorii ochilor, de un al
bastru deschis, ca cerul de pri
măvară. E membru în comite
tul U.T.M. pe fabrică și în co
mitetul orășenesc U.T.M. Sub 
privirea lui, supunîndu-se 
mișcărilor mâinilor sale, țevile 
se rostogolesc în flăcări, una 
după alta. E un meseriaș de 
frunte, una dintre brigăzile 
codașe din uzină el a ridicat-o 
la nivelul celor fruntașe. Gol
dan este unul din edilii pa
sionați ai orașului, un pasio
nat organizator al muncii pa
triotice. In uzina sa tinerii 
au colectat în anul acesta 
8.000 de tone de fier vechi, au 
făcut economii însemnate. A- 
dică și-au depășit angajamen
tele luate la toate obiectivele. 
In legătură cu toate acestea 
mai trebuie spus că Gheorghe 
Goldan n-a lipsit de la nici 
una din zecile de acțiuni or
ganizate cu tinerii, că el a 
fost întotdeauna alături de ei.

„.Cinci milioane de ore de 
muncă dăruite pentru ca ora
șul, învestmîntat cîndva în 
colb, să-și pună strai străluci
tor și curat de asfalt, pentru 
ca in locul gropilor să apară 
parcuri și stadioane, pentru 
ca locul maghernițelor să-l ia 
blocurile moderne cu fațade 
pastel, pentru ca oamenii de 
aici să se simtă stăpînii de 
drept ai urbei, pentru ca ora
șul să fie casa lor, casa lor 
frumoasă. Pentru toate 
orașul e un șantier 
fierbere.

...Cinci milioane 
muncă patriotică — 
nu consideră că
Pentru că, văzîndu-și casa 
frumoasă, gospodarul prinde 
gusturi noi. O vrea și mai a- 
rătoasă. Chiar și în aceste 
zile de iarnă, orașul are un 
freamăt robust, tineresc. Se 
muncește.

în
astea 
plină

orede 
și nimeni 

e deajuns.



se întețesco rezoluție privind folosirea demonstrațiile
spațiului cosmic în scopuri pașnice antiguvernamentale

Sesiune ordinară criminal fascist
/

în scopuri

Guvernul sovietic ccrc
guvernului S. 11. A.

criminaluluiextrădareaSituația luptelor din Katanga A. Heusingerde răzBoi
12 (Agerpres).

Lupte crîncene

Sindical Mondial

satul Slav-

ITINERÂR SIBERIAN

decembrieMoscova, 12

i.

Nl

MIHAI AIRINEI

a

Iată una din demonstrațiile care au avut loc la Cardiif împo
triva prezenței trupelor Bundeswehrului pe pămîntul britanic

puternic 
cultural 
unui ți

nu pot uita 
detașamente

(Agerpres). 
La 12 de-

(A- 
zile 
din

presă capitaliste pun tot- 
întrebări. Astăzi însă ei au 
Desigur că materialul pe 
vor transmite nu va fi pri
mare bucurie de patronii

spa- 
paș-

în 
să

de
In

De
al

de trupele 
de martori 
edificatoare

de medicină din oraș, 
de o deosebită frumu- 
arhitecturală era plină 
la refuz. Pe scenă stu-

de pe 
frumuse- 
și de o 
tehnică.

sute de 
în comu- 
amănunfe

Demascarea unui od

viață din Baikal, a 
să fie săpată în 
venit pe șantier ti- 

toate părțile Uniunii 
să muncească la

în Algeria

trebuie să afle

Documentele se studiază în con
tinuare. Numai pentru operația 
„Leul de mare", care urmărea co
tropirea Angliei există 
volume de documente. 
nicatul comisiei se dau

acuratețe.
lui Heusinger în re- 
sîni omorîți cetățeni 
fotografie a rămas

noi și noi 
fie de as- 
de necu.
Toate au 

cu succes.

căruia participanta au 
lozinci antiguvernamen-

COLOMBO. — în dimineața 
zilei de 12 decembrie I. Ga-

propune ca
Comitetului 

Republica Popu-

India și Goa

și muncim
, ne călăuzim 

eticei comu- 
de cel de

Lucrările Congresului

în Republica Dominicană

unor regiuni din U.R.S.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 12 de
cembrie în Palatul Sporturilor 
al Stadionului central „Lenin" 
s-a deschis Consfătuirea lu
crătorilor din agricultura re
giunilor economice centrale, 
de nord-vest și Volga-Viatsk,

Peste 11.000 de persoane, 
fruntași în agricultură și 
creșterea animalelor, oameni 
de știință, activiști de partid 
și ai sovietelor, discută cum să 
se transpună mai bine în viață 
în zona fără cernoziom hotărî
rile Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. în problemele agricul
turii, cum să se creeze mai 
repede un belșug de produse 
agricole și animaliere.

La lucrările consfătuirii iau 
parte conducători ai P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov.

Consfătuirea a fost deschisă 
de Ghennadi Voronov, prim 
vicepreședinte al biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R, 
Dmitri Poleanski, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., a prezentat un ra
port.

Comitetul Politic al OM a adoptat

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 11 de
cembrie Comitetul politic a 
adoptat în unanimitate o re
zoluție pe marginea raportu
lui Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice.

Rezoluția se referă la o se
rie de probleme importante 
legate de cercetarea și folosi
rea spațiului cosmic. In ea se

VARȘOVIA 13 
P.A.P. transmite: 
cembrie, la Varșovia au în
ceput lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni ordinare a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii parti
cipă delegații ale țărilor mem
bre în C.A.E.R. : delegația
R. P. Bulgaria, în frunte cu
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria ; delegația R. S. 
Cehoslovace, condusă de O. 
Simunek, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace ; 
delegația R. D. Germane, 
condusă de K. Mewis, membru 
al Consiliului de Stat, pre
ședinte al Comisiei de Stat a

Planificării a R. D. Germane ; 
delegația R. P. Polone, con
dusă de P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone ; dele
gația R. P. Romîne, condusă de 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; de
legația R. P. Ungare, condusă 
de A. Apro, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare ; dele
gația Uniunii Sovietice, con
dusă de V. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Sesiunea este prezidată de 
P. Jaroszewicz care a rostit 
cuvîntul de deschidere.

arată, printre altele, că drep
tul internațional, inclusiv sta
tutul O.N.U., trebuie să se ex
tindă asupra spațiului cosmic 
și asupra corpurilor cerești. 
Rezoluția propune ca statele 
care efectuează lansări de a- 
parataj științific în Cosmos să 
prezinte, prin intermediul se
cretariatului O.N.U., informa
ții Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, în vederea 
înregistrării acestor lansări.

Rezoluția încredințează Co
mitetului O.N.U. pentru folo
sirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice o serie de sar
cini practice îndreptate spre 
asigurarea colaborării interna
ționale în activitatea legată 
de cercetarea spațiului cos
mic.

Un punct important al aces
tei rezoluții este principiul 
privind lărgirea Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea 
țiului cosmic 
nice.

Rezoluția 
componența 
fie incluse

Iară Mongolă, Marocul, Sierra 
Leone și Republica Ciad.

Rezoluția a fost propusă 
spre examinarea Comitetului 
Politic de către delegațiile a 
24 de țări, între care U.R.S.S., 
S.U.A., Cehoslovacia, Ungaria, 
Polonia, Anglia, Franța, Bra
zilia, India și Australia.

In cursul tratativelor pen
tru elaborarea unui proiect 
comun de rezoluție s-a căzut 
de acord că hotărîrile vor fi 
luate de Comitetul O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice ținîn- 
du-se seama de punctele de 
vedere ale părților interesate.

Luînd cuvînt la ședința din 
11 decembrie a Comitetului 
Politic, șeful delegației sovie
tice V. A. Zorin, a subliniat 
marea însemnătate pozitivă a 
rezoluției adoptate. El și-a 
exprimat convingerea că a- 
doptarea acestei rezoluții de 
către Adunarea Generală va 
contribui la stabilirea unei 
colaborări internaționale în
tr-o problemă atît de impor
tantă pentru omenire ca 
studierea și folosirea Cosmo
sului.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
După cum anunță TASS, la 
cel .de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial continuă discu
ția pe marginea rapoartelor 
Iui Louis Saillant și Forahim 

• Zakaria.
ț Luînd cuvîntul în ședință, 

Manuel Branco, reprezentan
tul- organizației sindicale „Miș
carea sindicală democratică 
din Portugalia” a declarat că 
în Portugalia nu există nici 
un fel de libertate sin
dicală. Această mișcare își 
desfășoară în condiții grele 
activitatea pentru unirea și 
mobilizarea maselor la lupta 
în apărarea intereselor clasei 
muncitoare și a întregului po
por.

Despre lupta grea și încor
dată a oamenilor muncii ve- 
nezueleni pentru drepturile 
democratice și sociale a vor
bit Manuel Taborda, membru 
al Comitetului executiv al 
Confederației oamenilor mun
cii din Venezuela.

Fernando Santi, secretar ge
neral adjunct al C.G.M. din 
Italia, și-a consacrat cuvînta
rea problemei întăririi unită
ții oamenilor muncii în lupta 
pentru drepturile lor. Proble
ma unității, a spus el. are 
pentru noi o însemnătate deo- 

. sebită ca sindicat de clasă ce 
duce lupta în Europa occiden
tală.

Benedicto Delgadilo, repre
zentantul sindicatelor din Bo
livia a vorbit despee lupta po
poarelor din America Latină, 
și în special a oamenilor mun
cii bolivieni, împotriva mize
riei, asupririi și robiei impe
rialiste.

Amador Liu Domingues, se
cretarul Federației sindicatelor 
funcționarilor comerciali din 
Peru a propus ca cel de-al 
V-lea Congres Sindical Mon
dial să-și exprime protestul 
împotriva acțiunilor antidemo
cratice ale guvernelor colo
nialiste care aruncă în închi
sori și torturează pe conducă
torii sindicali, luptători pen
tru eliberarea popoarelor lor.

Reprezentantul Federației 
unice a oamenilor muncii din 
Costa Rica, Anselmo Macar- 
rita, a aprobat proiectul pro
gramului de acțiuni ale sin
dicatelor, prezentat spre exa
minare congresului. îi asigu
răm pe toți delegații — a spus 
el — că ne vom consacra cu 
entuziasm îndeplinirii sarcini
lor care stau în fața mișcării 
sindicale internaționale.

Cuvîntarea reprezentantului 
Sindicatului marinarilor din 
Paraguay, Gregorio Rodrigues, 
a fost consacrată problemelor 
vitale care preocupă pe oame
nii muncii din această țară.

Halii Serur, membru al Co
mitetului executiv al Federa
ției Sindicatelor din Sudan, 
și-a exprimat recunoștința față 
de F.S.M. pentru ajutorul și 
sprijinul acordat țării sale și 
a declarat că aprobă pe deplin 
rapoartele prezentate de Louis 
Saillant și Ibrahim Zakaria.

Au mai luat cuvîntul și a-lți 
delegați și observatori la lu
crările Congresului.

Congresul a aprobat în una
nimitate raportul Comisiei de 
revizie a F.S.M. în care se ara
tă printre altele că în perioa
da 1957-1961 bugetul F.S.M. a 
crescut cu 35 la sută.

ELISABETHVILLE 12 
gerpres). — După șapte 
de lupte, forțele O.N.U. 
Katanga continuă să-și menți
nă pozițiile de la marginea 
orașului Elisabethville, evitînd 
să extindă operațiunile mili
tare în interiorul lui.

„Soldații O.N.U. nu au în
cercat încă să pătrundă în 
oraș — scrie agenția France 
Presse. Ei se mulțumesc să 
protejeze axa tabăra indiană 
— aeroport".

La 12 decembrie forțele ae
riene ale O.N.U. au bombardat 
din nou obiective din Elisa
bethville, inclusiv reședința lui 
Chombe, precum și Jadotville 
unde se află importante insta
lații feroviare și industriale 
aparținînd societății Union 
Miniere du Flaut Katanga.

La rîndul lor separatiștii au 
atacat cu obuze de mortiere 
cartierul general al O.N.U. De 
asemenea, un avion al merce
narilor a încercat să bombar
deze aerodromul controlat de 
forțele O.N.U.

Generalul de brigadă Ryckie, 
principalul consilier militar al 
secretarului general provizo
riu al O.N.U., a anunțat luni 
în cadrul unei conferințe de 
presă că un grup de foști ofi
țeri francezi, participanți la 
războaiele din Indochina și 
Algeria, au elaborat un plan 
de distrugere a tuturor cons
trucțiilor industriale din Ka
tanga, inclusiv aruncarea in 
aer a instalațiilor întreprinde
rii „Union Miniere".

O 
irn/js

Obișnuiții turismului afir
mă că luna noiembrie nu 
este preferabilă pentru călă
torii. Coasta de Azur nu-și 
poate dezvălui frumusețile. 
Nisa pare ștearsă, Karlovy 
Vary se află în clipele ră
gazului, cotele turistice ale 
Carpaților noștri încă nu se 
prezintă în toată splendoarea 
lor imaculată. Dar dacă te 
afli în regiunea Baikalu- 
lui în această lună, tră
iești momente unice și sur
prinzi frumuseți desăvîrșite. 
„Săibatică-i stepa baika- 
lă“, ...— acest refren a ră
mas doar în popularul cîn- 
tec. Aici, în nesfîrșita tai
ga siberiană, omul a durat 
drumuri de fier și așezăminte 
industriale, opere gigantice, 
adăugind frumuseților natu
rale alte frumuseți, deiinitiv 
stabilite pe pămîntul bogat 
al Siberiei. Printre brazi și 
mesteceni dinspre Baikal și 
înspre Baikal se înșirule si
luetele de o rară eleganță 
ale stîlpilor de beton ai re
țelelor de înaltă tensiune. 
Dăruiți de om, taigaua i-a 
îngemănat pe vecie cu brazii 
și mestecenii săi.

Avionul zbura deasupra 
taigalei sub un soare stră-

lucitor într-o zi de noiembrie 
și cu cit ne apropiam de 
Irkuțk surprindeam mai mult 
intervenția hotărîtă a omului 
în peisajul siberian.

Irkuțkul ne-a primit cu 
cer senin și cu toată ospita
litatea caracteristică marelui 
popor rus. Acest minunat 
oraș siberian, care în 1961 
și-a sărbătorit 300 de ani de 
existență, este așezat pe ma
lurile rîului Angorik, la 66 km 
de la lacul Baikal.

Irkuțkul este un 
centru industrial și 
al Siberiei, oraș al
neret sănătos și entuziast pe 
care l-am cunoscut în între
prinderi și instituții, în săli de 
concerte și spectacole.

Am asistat la un spectacol 
dat de studenții de la Insti
tutul 
Sala 
sețe 
pînă 
denții mediciniști interpretau 
cu un talent deosebit rolurile 
dintr-o piesă despre educația 
copiilor în familie. Dacă nu 
ni se spunea dinainte că se 
prezintă un spectacol „al a- 
matorilor" am fi plecat cu 
părerea că am cunoscut o

SANTO DOMINGO 12 (Ager
pres). — Populafia capitalei Repu
blicii Dominicane a ieșit din nou 
in stradă la 11 decembrie după 
ce a devenit cunoscut că pre
ședintele Balaguer, care se bucu
ră de sprijinul Departamentului de 
Stat al S.U.A., refuză să demisio
neze. După cum transmite cores
pondentul din Santo Domingo al 
agenției United Press International, 
în diferite puncte ale orașului au 
avut loc incidente grave în cursul, 
cărora poliția și armata au atacat 
pe demonstranți cu grenade, cu 
gaze lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Potrivi) agenției, la 11 
decembrie au avut loc cel pu|in 
șapte ciocniri între manifestant! și 
poliție. Demonstranții scandau „Jos 
Balaguer" și „Balaguer și Eche
varria (ministrul de Război n.r.) 
sînf trădători". Pe zidurile caselor 
— adaugă agenția — au apărut 
inscripții „Afară cu yankeii".

Studenții dominicani au părăsit 
pentru prima oară în ultimele 
două săptămîni sălile de cursuri 
scandînd lozinci antiguvernamen
tale. In mai multe rînduri mulți
mea demonstranților a atacat ele
mente aflate in slujba serviciului 
secret, acestea fiind salvate nu
mai prin intervenția poliției.

După cum transmite agenția 
U.P.I., în fața sediului partidului 
de opoziție, Uniunea civică națio
nală, a avut loc un mare miting 
în cursul 
scandat 
tale.

PARIS 12 (Agerpres). — După 
cum relatează presa franceză, în 
Algeria au loc lupte crîncene în
tre trupele franceze și Armata de 
Eliberare Națională a Algeriei. 
Secția de presă a comandamen
tului suprem al trupelor franceze 
din Algeria a dat publicității un 
comunicat în care se arată că un 
detașament al Armatei de Elibe
rare Națională a Algeriei a între
prins o operațiune împotriva unui 
post militar francez din sudul de
partamentului Alger. Ca urmare, 
zece soldați francezi au fost uciși, 
iar șase au dispărut fără urmă.

In Uniunea Sovietică numeroși tineri din Cuba urmează cursurile de mecanizatori a- 
gricoli. Imaginea de mai sus înfățișează un grup de studenți cubani la o bibliotecă

Corespcndență
a stăzi la amiază Ministerul 

Zj Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice a organizat o con

ferință de presă pentru ziariștii 
sovietici și străini. Sala Casei oa
menilor de litere din Moscova 
unde s-a desfășurat conferința a 
fost arhiplină. Mihail Harlamov, 
șeful secției de presă a Ministe
rului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a dat citire textului notei guver
nului sovietic adresată guvernului 
S.U.A., în care se arată că gu
vernul sovietic așteaptă ca gu
vernul S.U.A. să ia măsuri pentru 
arestarea și predarea autorităților 
sovietice a criminalului de război 
Adolf Heusinger, care se află în 
prezent pe teritoriul S.U.A. După 
cum dovedesc documentele din 
arhivele militare ale Germaniei 
naziste, luate ca trofeu, genera- 
lul-locotenept Adolf Heusinger, 
fostul șef al Direcjiei operative a 
statului major general al forțelor 
armate terestre hitleriste se face 
vinovat de crime împotriva păcii, 
crime de război, crime împotriva 
umanității.

Se dă cuvîntul Valentinei Ste
panovna Grizodubova, Erou al 
Uniunii Sovietice, care citește co
municatul cu privire la crimele lui 
Heusinger al comisiei extraordi
nare de sfat pentru stabilirea și 
anchetarea fărădelegilor săvîrșite 
de cotropitorii germano-fascișfi.

Timp de aproape o oră a du
rat citirea acestui document de
mascator. In fața ziariștilor a fost 
prezentat un document al nenu
măratelor crime comise de cel 
căruia astăzi i s-a încredințat un 
post înalt de conducere in NjLT.O.

După cum -emarca purtătorul 
de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., comisia 
nu și-a terminat încă activitatea.

de-

garin și persoanele care îl în
soțesc au plecat cu avionul în 
Afganistan, după o vizită de 
cinci zile în Ceylon.

SOFIA. — Prezidiul Adună
rii Populare al R. P. Bulgaria 
a fixat pentru 25 februarie 
1962 alegerile pentru Aduna
rea Populară a celei de-a pa
tra legislaturi, pentru sfatu
rile populare regionale, oră
șenești, raionale și sătești, 
precum și alegerile de jude
cători și asesori populari.

MOSCOVA. — In dimineața 
zilei de 12 decembrie o dele
gație maritimă militară sovie
tică condusă de amiralul Ser- 
ghei Gorșkov, comandantul 
suprem al Flotei Maritime 
Militare a U.R.S.S., a părăsit 
Moscova plecind în Republica 
Arabă Unită Ia invitația vice
amiralului Suleiman Ezzat, 
comandantul Flotei Maritime 
Militare a R.A.U.

HAVANA. — Necunoscuți au 
atacat luni dimineața Amba
sada Ecuadorului din Havana, 
provocînd moartea a 3 persoa
ne și rănind alte 4 persoane. 
Atacul a eșuat însă; atenta
torii respinși de militari cu
bani nu au putut pătrunde în 
clădirea ambasadei. Postul de 
radio Havana precizează că a- 
cest atentat a fost săvîrșit de 
„elemente aflate în solda 
partamentului de Stat 
S.U.A.".

specială pentru „Scinteia tinerelului

MOSCOVA
— TASS transmite : La 12 de
cembrie guvernul sovietic a 
adresat guvernului S.U.A. o 
notă în care arată că „așteap
tă ca guvernul S.U.A. să în
treprindă măsuri în vederea 
arestării și predării lui Adolf 
Heusinger, care se află în pre
zent pe teritoriul S.U.A., au
torităților sovietice care să-I 
defere justiției pentru crimele 
săvîrșite de el împotriva pă
cii, pentru crime de război și 
crime împotriva umanității".

în notă se amintește că po
trivit acordurilor internațio
nale, criminalii de război tre
buiau să fie predați pentru a 
fi judecați și pedepsiți, țări
lor împotriva cărora au săvîr
șit crime. Nota amintește, de 
asemenea, de rezoluția Adu
nării Generale a O.N.U. din 
13 februarie 1946 cu privire 
la predarea și pedepsirea cri- 
tuinarilor de razboi-

excelentă trupă de artiști pro
fesioniști.

Discutînd cu cîțiva dintre 
interpreții principali aceștia 
ne-au spus : „Chiar dacă în
tre noi sînt artiști buni, ei 
vor rămîne la profesia lor, 
vor deveni medici. Preocu
parea noastră pentru teatru 
ne îmbogățește cunoștințele. 
Este o preocupare ce aparți
ne timpului nostru liber".

Am vizitat multe întreprin
deri și instituții ale orașului, 
am văzut construcții noi și 
moderne care se îmbină ar
monios cu vechile construcții 
din lemn, tipic siberiene. Am 
vizitat hidrocentrala 
Angara, operă de o 
je greu de asemuit 
perfectă întocmire
De fapt, cine vizitează acea
stă hidrocentrală cunoaște 
măiestria lucrătorilor uzine
lor din Moscova și Leningrad, 
din Ural și Novosibirsk, din 
Harkov și Kiev care au coo
perat la construirea puterni
cei centrale electrice.

„Toată instalația din acea
stă uzină este făcută în 
Uniunea Sovietică" spunea 
un tehnician al uzinei lui 
Allen Ellender, senator ame
rican, pe care l-am întllnit

în această vizită, și care 
avea numai cuvinte de laudă 
pentru hidrocentrală, operă 
demnă de epoca construirii 
comunismului.

Inginera Valentina Pciolki- 
na, „creierul automaticii" 
cum i se spune, ne-a condus 
prin uzină și ne-a dat expli
cațiile cerute. Mergeam prin 
sala mașinilor instalate la 30 
de metri sub apă intr-un pa
lat de marmură și sticlă și 
ascultam cu atenție povestea 
făuririi, aici în Siberia, pe 
Angara, a primei hidrocen
trale dintr-un șir de hidro
centrale proiectate.

Albia nouă a Angarei, care 
primește 
început 
1953. Au 
neri din 
Sovietice 
temperaturi extreme (vara la 
plus 30 de grade și iarna 
la minus 40 de grade) și au 
construit printr-o muncă între
prinsă fără întrerupere, hi
drocentrala. Constructorilor li 
se ridicau mereu 
probleme, născute 
primea vremii, fie 
noscutele solului, 
fost rezolvate 
„Aici a fost o școală a con
structorilor" — ne precizează 
însoțitoarea noastră.

Sala agregatelor este 
fapt un uriaș laborator, 
fața fiecărui rotor, pe albul 
imaculat al marmorei se allă 
cite un covoraș înflorat pus 
acolo pentru a întregi aspec
tul „laboratorului". Printre 
altele Valentina Pciolkina, ne 
spune : „Știți, oamenii noștri 
iubesc frumosul și covorașele

acestea dau mai multă inti
mitate locului de muncă. în 
imensa sală, supravegheată 
de un singur om pe schimb, 
în uzina unde totu-i automa
tizat și unde lucrează în to
tal 2 specialiști intr-un 
schimb, există o mare preo
cupare pentru ca locul de 
muncă să fie cit mai frumos". 
Grupul de tineri specialiști 
veniți aici de la șantierul hi
drocentralei de la Mamakan 
aveau să învețe și estetica 
într-un palat înalt cît 8 etaje, 
la 30 de metri sub apă.

In uzină lucrează mulți din
tre foștii constructori care au 
devenit specialiști ai hidro
centralei.

— La noi toți învață la di
ferite institute, iar colectivul 
nostru este colectiv al mun
cii comuniste, — ne spune 
mașinistul Astimov, decorat 
cu Ordinul „Steagul roșu".

Am cunoscut la această hi
drocentrală un colectiv 
drept, puțin numeros, 
entuziast, cu temeinice 
noștințe tehnice, am cunoscut 
oameni cu o mare pasiune 
pentru munca lor, oameni 
o neîntrecută frumusețe 
fletească.

— Trăim i 
chip comunist, 
după codul 
niște afirmat 
al XXII-lea Congres al Partidu
lui nostru, ne spune simplu, 
firesc și cu mîndrie legitimă, 
însoțitoarea noastră, inginera 
Pciolkina, „creierul automati
cii" de la hidrocentrala de 
pe rîul Angara.

IERUSALIM. - La 12 
cembrie s-a terminat citirea 
verdictului în procesul inten
tat criminalului de război na
zist Adolf Eichmann. Tribuna
lul a reținut toate cele 15 ca
pete de acuzare împotriva lui 
Eichmann.

Anunțarea pedepsei urmează 
să aibă loc joi sau vineri. 
Acuzatul are apoi dreptul de 
a face apel la Curtea Supre
mă a Izraelului.

despre alte diverse planuri hifle- 
riste ca operafia „Afilia" — ocu
parea întregului teritoriu francez, 
despre operafia „Tannenbaum" 
care plănuia anexarea Elveției, 
despre operația „Marifa" — ane
xarea Iugoslaviei. Noi amănunte 
se dau și despre bine cunoscutul 
plan „Barbarosa" în care Heu
singer a adăugat cu propria-i mînă 
instrucțiuni în vederea uciderii 
populației pașnice. Hitler l-a a- 
preciat foarte mult pe Heusinger, 
l-a ridicat la gradul de general, 
l-a decorat cu ordinele cele mai 
înalte, i-a acordat dreptul de a 
transmite ordine și dispoziții în 
numele lui.

Războiul s-a terminat de peste 
16 ani. Dar oamenii nu trebuie 
să uite crimele fascismului.

Oamenii sovietici nu pot să 
uite că Heusinger personal a dat 
grupului de armată nazist denu
mit „centru" ordinul de a fi îm- 
pușcafi locuitorii din 
noe.

Oamenii sovietici 
că au fost create 
speciale ale hoardelor fasciste 
care aveau misiunea să ucidă 
prin gazare pe partizani și lo
cuitorii pașnici, și asta tof la or
dinul aceluiași Heusinger. (Mărtu
riile depuse de generalul fascist 
Enecke luat prizonier 
sovietice precum și 
scăpafi cu viață, sînf 
în această privință).

Sînt îngrozitoare crimele împo
triva umanității comise de Heusin-

ger, de acest om, care de fapt nu 
mai poate fi numit om.

Ziariștilor le-au fost prezentate, 
după conferința de presă, nu
meroase materiale în original care 
demască activitatea criminală a 
fostului general-locotenent hifle- 
rist.

lată planurile de exterminare a 
oamenilor sovietici. Sînt semnate 
de Heusinger și sînt alcătuite cu 
toarte multă

La ordinul 
giunea Orei 
pașnici. O 
martoră a momentului împușcării 
unui grup de oameni sovietici.

„A nu se admite nici un fel de 
sentimentalisme" — scria Heusin
ger într-un ordin adresat trupelor 
de ocupație în legătură cu rela
țiile cu populația sovietică.

„De regulă prizonierii — scria 
într-un alt ordin același Heusin
ger — după un scurt interogato
riu trebuie împușcați".

E necesar să ai nervi foarte tari 
pentru a citi documentele origi
nale prezentate în expoziția or
ganizată cu prilejul acestei confe
rințe de presă. Dar documentele 
trebuie citite. Omenirea trebuie 
să le cunoască.

Printre ziariștii care erau pre- 
zenfi aci se aflau foști partizani 
sovietici, luptători în rezistența 
franceză. îi priveam și le înțele
geam împietrirea chipurilor lor. 
Anii aceia în care tovarăși de-ai 
lor și-au dat viața pentru ca azi 
să fie pace pe pămint, nu pot ii 
uitați

As vrea să fac o remarcă. De 
obicei la conferințele de presă 
ce se desfășoară aci la Moscova. 
corespondenții ziarelor și agenții
lor de 
deauna 
tăcut, 
care îl 
mit cu 
lor.

Omenirea 
despre aceste crime groaznice în
făptuite de unul din cei care se 
află acum la conducerea N.A.T.O., 
de unul din cei care cu sprijinul 
puterilor occidentale contribuie la 
traducerea în viață astăzi a pla
nurilor hitleriste.

La expoziție este prezentată 
harta originală pe care este tre
cută grafic operația „Leul de 
mare". Visul de acum 20 de an' 
al celor doi Adolf — Hitler j> 
Heusinger — este azi aproape 
realizat : trupele Bundeswehrului 
tac manevre în Anglia, mărșă- 
luiesc în Franța, se formează co
mandamentul militar comun da- 
nezo-vest german. Toate acestea, 
după cum remarca un ziarist so
vietic. sînf împotriva oricărei lo
gici, sînf împotriva istoriei și to
tuși se petrec. Spiritul militaris
mului fascist renaște, Și datoria 
omenirii este de a-l stăvili.

După conferința de presă și în 
timpul examinării documentelor 
expuse la Casa oamenilor de lP\ 
tere din Moscova îți revin în me- 
morie cuvintele lui Julius Fucik : 
„Oameni, eu v-am iubit 1 Ve- 
gheați l“.

AL. STARC

(Ziarele)

Bonn-ul dorește să aibă cuvîntul 
hotărîtor în N.A.T.O.

desen de V. VASILIU

OFIȚERUL VEST-GERMAN : 
— Toată lumea ascultă comande 

la mine 11!

DELHI 12 (Agerpres). — Situa- 
(ia de la frontiera dintre India și 
colonia portugheză Goa s-a a. 
gravat în ultimele zile. La 11 de
cembrie artileria portugheză 
deschis focul împotriva satii 
indian Dadamarg. Tot la 11 tj 
cembrie, un detașament de s 
dați portughezi a pătruns 
teritoriul indiei în regiunea loca
lității Maingin. deschizînd focul 
împotriva unităților indiene. După 
o ciocnire care a durat o jumă
tate de oră, soldații portughezi 
s-au retras. Cu o zi înainte, un 
alt detașament de soldați portu
ghezi a atacat satul indian 
lawadi.

Guvernul indian a adresat 
protest Portugaliei în legătură 
cinci incidente care au avut 
în ultima săptămînă.

Acțiunile forjelor portugheze 
provoacă o puternică indignare 
în India. Primul ministru indian, 
Nehru, a făcut în ultimele zile 
mai multe declarații în legătură 
cu situația din Goa. Luînd cuvîn
tul duminică Ia un miting de masă 
din localitatea Nagale, Nehru a 
declarat : „Goa nu mai poate ră- 
mîne sub dominafia Portugaliei. 
Ea trebuie să fie redată Indiei".
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